
Yksikön 
toimintasuunnitelma
Varhaiskasvatusyksikkö Leipuri-Tuulimylly



Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen

• Toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta 
yksikössämme Leipuri-Tuulimyllyssä pedagogisesti käytännössä 
toteutetaan. Toimintasuunnitelma on ytimekäs käytännön 
varhaiskasvatustoiminnan kuvaus.

• Toimintasuunnitelmassa kuvataan yksikön mahdolliset 
kehittämiskohteet.

• Toiminnan suunnittelu perustuu lapsen varhaiskasvatuksen 
suunnitelmaprosessista saatuun tietoon, yksikön toimintasuunnitelmaan, 
Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan 2017 sekä  Vasu perusteisiin 
2016. 

2



Toimintakulttuuri
Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa 
toimia, joka muovautuu yhteisön vuorovaikutuksessa. 

Varhaiskasvatustyön tavoitteita tukeva toimintakulttuuri luo suotuisat 
olosuhteet lasten kehitykselle, oppimiselle, osallisuudelle, turvallisuudelle, 
hyvinvoinnille sekä kestävälle elämäntavalle 



Oppiva yhteisö toimintakulttuurin 
ytimenä

-

Henkilökunnan osaamista jaamme päiväkodin arjessa.
Vanhempien ja lasten kanssa järjestämme yhteisiä tapahtumia esim. talkoita 2 x toimintavuosi
Toimimme yhdessä; yhteinen päiväkoti, yhteiset lapset, yhteinen vastuu.
Henkilökunta kouluttautuu ja huolehtii omasta osaamisestaan 
Henkilökunta kokoontuu säännöllisesti jakamaan osaamistaan ja tietoa (viikkopalaverit, talokokoukset, 
pedaillat, pedatiimit, kehittämispäivät, teemakokoukset).
Päiväkoti Leipurin erityisopettajat konsultoivat tarvittaessa muiden ryhmien henkilökuntaa.  
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen 
kannustava yhteisö

Leikki saa näkyä ja kuulua, aikuinen mahdollistaa lasten leikki-ideat ja toiveet. 
Leikkipisteitä on päiväkodin yhteisissä tiloissa ja kaikki tilat ovat yhteisessä käytössä.
Aikuinen huolehtii positiivisesta vuorovaikutuksessa ryhmässä ja auttaa lapsia kaverisuhteiden luomisessa.
Aikuinen havainnoi ja dokumentoi leikkejä ja vuorovaikutusta (vasu, leops)
Pienryhmissä opetellaan leikkejä aikuisen tuella (kuvatuki, yhdessä leikkiminen, sanoittaminen)
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo

Aikuinen huolehtii jokaisen lapsen osallisuudesta ryhmän toiminnassa
Kohtelemme kaikkia lapsia tasa-arvoisesti.
Miniverso sovittelua käytetään lasten ikä- ja kehitystason mukaan
Aikuinen on mallina ystävällisestä vuorovaikutuksesta ja käyttää paljon positiivista palautetta lapsen itsetunnon 
tukemiseksi(positiivinen pedagogiikka).
Vanhempien toiveet otetaan huomioon toiminnassa ( vasut, leopsit, vanhempainillat, kyselyt, palautteet)
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Kulttuurinen moninaisuus ja 
kielitietoisuus
-
Yhteisömme koostuu eri kieli- ja kulttuuritaustaisista perheistä, samoin henkilökuntamme. Keskustelemme 
perheen kanssa arvoista, kulttuuritaustasta ja katsomuksesta ja huomioimme ne toiminnassa. Käytämme 
aktiivisesti tulkkipalveluita, jotta ymmärrys puolin ja toisin toteutuu.

Varhaiskasvatusyksikössämme tuemme suomen kielen oppimista. Aikuinen on läsnä arjen kaikissa tilanteissa 
sanoittamassa ja nimeämässä asioita, tapahtumia, tunteita ym. 
Leikki on lapsen tärkein vuorovaikutustilanne, jossa harjoitellaan toisen kuuntelemista, oman näkemyksen 
esittämistä ja yhteisen leikin rakentamista. 

Esiopetusikäisille on venäjänkielen kielirikastusta viikoittain. Venäjänkielen opettaja toimii ryhmän esiopettajan 
rinnalla ja puhuu tuttuja asioita ja käsitteitä venäjäksi. Näin uusi kieli tulee tutuksi ja lapsella on mahdollisuus 
jatkaa venäjänkielen oppimista peruskoulun puolella Myllypurossa. Uuden kielen oppiminen altistaa 
positiivisesti yleensä kielen oppimiselle ja auttaa uusien kielien omaksumisessa.
-kielellinen malli
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Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä 
elämäntapa
Puutumme aktiivisesti kiusaamiseen, aikuisen vastuulla on nähdä, kuulla ja huomata kiusaaminen, tilanteet ja 
paikat, joissa se todennäköisimmin tapahtuu. Lasten viesteihin kiusaamisesta suhtaudutaan vakavasti ja niihin 
puututaan. Käytämme Mini-verso sovittua.

Lapsen päivään kuuluu paljon ulkoilua ja liikuntaa. Ruokailutilanteissa harjoitellaan ruokailutapoja, 
kannustetaan lapsia maistamaan erilaisia ruokia ja makuja.  

Varhaiskasvatusyksikössämme lapsia ohjataan huolehtimaan yhteisistä leluista ja tavaroista. Näin 
harjoittelemme kestävän kehityksen periaatteita. 
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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. 



Ajattelu ja oppiminen

Lapset oppivat vuorovaikutuksessa, joten toimintaa toteutetaan koko ryhmässä tai pienryhmissä. Aikuinen 
mallintaa myönteistä vuorovaikutusta arjessa. 

Päiväkodissamme ihmetellään ja tutkitaan eri ilmiöitä päivittäin yhdessä monipuolisen toiminnan kautta. Esim. 
tutustumme myös päiväkodin lähiympäristöön viikoittain. 

Aikuinen havainnoi ja dokumentoi lasten ideoita ja kiinnostuksen kohteita (vasu, leops, pedagoginen 
dokumentointi) ja hyödyntää näitä havaintoja toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.  
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Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Aikuinen toimii mallina hyvälle vuorovaikutukselle (sovitteleva puhetapa); harjoittelemme asettumaan toisen asemaan, 
ratkaisemaan ristiriitatilanteita rakentavasti, tarkastelemaan asioita eri näkökulmista ja hyväksymään jokaisen yksilöllisyyden.

Yhdessä toimiminen on vuorovaikutusta, jossa harjoitellaan toisten kanssa olemista, kaveruutta ja tunnetaitoja. Apuna 
käytetään kuvatukea, tunnekortteja, satuja, teatteria jne. 

Keskustelemme lasten kanssa eri kulttuurien tavoista ja juhlista. Tutustumme eri kulttuurien juhlapäiviin ja niiden 
merkitykseen huomioiden ryhmässä olevien lasten kulttuuri- ja kielitausta
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Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Tuemme omatoimisuutta ja kannustamme kaikissa arjen toimissa mm. omista tavaroista 
huolehtimisesta, pukemista opetellaan yhdessä

Harjoittelemme tunne- ja turvataitoja yhdessä ryhmässä lasten ja aikuisten kanssa lasten tarpeista 
käsin.

Vahvistamme lapsen hyvinvointia mm. monipuolisella liikunnalla, terveellisellä ruualla ja päivittäisillä 
lepohetkillä. Lasten kanssa keskustellaan ravinnosta, levosta ja liikunnasta.

Jokainen lapsi tulee joka päivä kiireettömästi huomioiduksi ja kohdatuksi myönteisessä valossa. 
Positiivinen ilmapiiri ja toistuvat rutiinit ja tutut säännöt tuovat turvallisuutta. 
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Monilukutaito ja tieto- ja 
viestintäteknologinen osaaminen

Käytämme päiväkodissa kuvia vuorovaikutuksen tukena kaikissa arjen tilanteissa.

Luemme lasten kirjallisuutta, kuuntelemme satuja, käymme kirjastoissa ja museoissa,    
teatterissa, katsomme elokuvia, käymme yhdessä erilaisissa tapahtumissa.

Lapsilla on käytössään erilaisia digitaalisia välineitä kuten Tabletit, kamerat, tietokone, joiden avulla 
harjoitellaan tiedonhankintaa.

Jokainen ryhmä dokumentoi arkeaan kuvaamalla joko valokuvina tai videona.

Yksikkö on mukana MOI ( Monilukutaitoa opitaan ilolla) -hankkeessa
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Osallistuminen ja vaikuttaminen

Kuuntelemme lasten toiveita ja aloitteita ja otamme ne huomioon
Kerran kuukaudessa pidämme yhteisen laulu-, loru-, musiikki- tai teatterituokion, vetovuoro vuorotellen 
ryhmillä, eri ikäiset ja eri ryhmät toimivat yhdessä
Jokaisessa ryhmässä on lapsille sopiva tapa osallisuudelle ja toimintaan vaikuttamiselle,
pienryhmissä keskustellaan, pohditaan , tutkitaan. 
Lähdemme rakentamaan lasten ideoista teemapohjaista toimintaa esim. erilaiset yhteiset tapahtumat.
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Oppimisympäristö
Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa 
kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen 
oppimisympäristö. Oppimisympäristöillä tarkoitetaan 
tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja 
tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja 
vuorovaikutusta.



Oppimisympäristö

Oppimisympäristönä on päiväkoti, sen sisä- ja ulkotilat, lähiympäristö, Myllypuro ja lopulta koko Helsinki; 
ikä- ja kehitystasoisesti lapset tutustuvat ympäristöönsä laajentaen aluetta toimintavuoden aikana.

Päiväkodin tilojen käyttöä hyödynnetään vuoroulkoilulla, sovituilla ryhmäkohtaisilla retkipäivillä ja 
Leipurin salia koko yksikön kesken sovituilla käyttövuoroilla.

Liikumme ja retkeilemme paljon lähiympäristössä, leikkikentillä ja metsässä.

Ryhmätiloissa leikki-, askartelu ja toimintavälineet ovat lasten saatavilla ja käytettävissä.

Osallistumme ikä- ja kehitystason mukaan lähiympäristön kulttuuri- ja oppimistapahtumiin ja muuhun
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Leikki ja monipuoliset 
työtavat
Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa 
tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja 
oppimiselle. Henkilöstö tunnistaa leikkiä rajoittavia 
tekijöitä ja kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja ja 
oppimisympäristöjä. Lapsilla ja henkilöstöllä on 
mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen ja leikin iloa. 



Leikki ja sen merkitys 
Leikille on tilaa ja aikaa, lapsia jaetaan pienryhmiin tilanteen, ikä- ja kehitystason mukaan. 
Rikastutamme ulkoleikkejä: (viikoittain ohjattu ulkoleikki, sovitaan vetovuorot ryhmittäin./aikuinen opettaa 
sääntöleikkejä lapsille, ja ohjaa leikkejä tarvittaessa) 
Aikuinen on mukana leikeissä, auttaa lasta osallistumaan leikkeihin ja tukee lapsen leikkitaitoja sekä sosiaalisia 
taitoja.
Aikuinen huolehtii, että jokainen lapsi pääsee leikkeihin mukaan ja tuetaan kaverisuhteita
Aikuinen havainnoi ja dokumentoi lasten leikkiä (vasu, leops)
Aikuinen varmistaa jokaiselle lapselle monipuoliset leikit, ja leikkikaverit (leikkiarvonta tms.). 
Leikkitavarat ovat lasten saatavilla. 
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Toiminnan 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. 



Toiminnan arviointi ja kehittäminen
Toiminnan pohjana yksikön yhteinen toimintasuunnitelma, jota arvioidaan ja kehitetään yhdessä: -Viikoittain 
ryhmien viikkokokouksissa -Yksikön kokouksissa n kerran kuukaudessa - Kehittämispäivissä 2xvuosi
Lasten kanssa suunnitellaan oppimisympäristöä ja toimintaa ja arvioidaan säännöllisesti lasten ikä- ja kehitystason 
mukaisesti
Vanhempien kanssa toiminnan arviointia ja kehittämistä vanhempainilloissa, vasu- ja leops-keskusteluissa, yhteisissä 
tapahtumissa, kyselyillä ja haastatteluilla
Työntekijän työn arviointia tiimipalavereissa ja kehityskeskusteluissa
Työntekijä arvioi omaa työtään koko ajan
Tiimipalaverissa arvioidaan viikoittain edellisen viikon toimintaa, ja suunnitellaan seuraavaa viikkoa havaintojen ja 
huomioiden perusteella. 
Jokainen ryhmä tekee oman toimintasuunnitelman, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti ryhmän muuttuvien 
tarpeiden perusteella. 
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Ryhmän toiminnan 
arviointi



Arvioimme miten onnistumme:
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.

Olemme dokumentoineet monipuolisesti lasten kanssa yhdessä 
toimintaamme
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Yhteistyö ja viestintä 
Yhteistyöllä tuetaan lapsen varhaiskasvatuksen 
järjestämistä siten, että jokainen lapsi saa oman 
kehityksensä ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, 
opetusta ja hoitoa. Vastuu yhteistyön toteutumisesta ja 
suunnitelmallisuudesta on varhaiskasvatuksen 
järjestäjillä. He vastaavat myös siitä, että yhteistyötä 
toteutetaan monialaisesti. 



Yhteistyö ja viestintä
Vanhempainilloissa tiedusteltu toiveita ja kannanottoja ryhmätöillä, Learning cafe-työskentelyllä, KAHOOT_ 
kyselyllä, keskustelulla
Myös paperisia kyselyitä on jaettu ja kerätty
Kaksi kertaa toimintavuonna järjestetään toiminnalliset tapahtumat lasten hakuaikaan koko perheelle
Huoltajien kanssa keskustellaan päivittäin tuonti- ja hakutilanteissa.
Lasten vasu- ja leops-keskusteluissa sovitaan yhteistyökäytännöstä, ja keskustellaan 
henkilökohtaisistatoiveista ja odotuksista.  
Viestintä kaikkia koskevista asioista esim. tapahtumista tapahtuu pääosin sähköpostitse
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Lapsen 
varhaiskasvatuksessa 
aloittaminen



Lapsen varhaiskasvatuksen 
aloittaminen

Lapsi aloittaa päivähoidon tutustumisjaksolla, jonka aikana käydään aloituskeskustelu perheen kanssa
Lapsen siirtyessä toisesta päiväkodista tai toisesta ryhmästä, sovitaan tiedon siirrosta ja käydään tarvittaessa 
siirtoneuvottelu, jossa mukana lapsen huoltajat, entisen ja tulevan päiväkodin työntekijä
Ryhmän lastentarhanopettaja käy lapsen vasu-keskustelun huoltajien kanssa lokakuun loppuun mennessä
Keväällä käydään arviointikeskustelu huoltajien kanssa.
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Helsingin yhteiset tavoitteet 
vuodelle 2017

• Varhaiskasvatus on mukana ”Suomi 100 Suuri Lukuseikkailu” 
hankkeessa tiiviissä yhteistyössä kaupunginkirjaston kanssa. 
Jokaisessa päiväkodissa on järjestetty lapsille ja perheille 1-2-
tapahtumaa vuoden 2017 aikana.

• Asiakkaiden osallisuus on vahvistunut. Lapset ja perheet saavat 
mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmien 
tekemiseen kaikissa toimipisteissä, joissa toimintasuunnitelma tehdään.
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