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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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Toimintasuunnitelman laatiminen

Lokki-Silkkiuikun toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä Helsingin kaupungin 
varhaiskasvatussuunnitelmaan (varhaiskasvatuslautakunta 16.5.2017)

Toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta Lokki-Silkkiuikussa 
pedagogisesti käytännössä toteutetaan. 

Toimintasuunnitelma on laadittu toimintakaudelle 2018 - 2019 ja siihen on kirjattu 
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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Työtämme ohjaavat yhteiset arvot Lokissa ja Silkkiuikussa
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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 Lokissa ja Silkkiuikussa

• Kun perhe saa tiedon päivähoitopaikasta perheen kanssa sovitaan aloituksen yksityiskohdista ja 
tutustumisen aikataulusta. Jos uusia perheitä on useampia, heille järjestetään yhteinen info-
/tutustumistilaisuus. 

• Lapsen ja perheen tutustuminen päiväkotiin voi alkaa ennen päivähoitopäätöksen voimassaoloa
• Vanhempi ja lapsi tutustuvat päiväkotiin yhdessä ja liittyvät näin päiväkotiyhteisöön
• Vastuukasvattaja tutustuu lapseen ja luo turvallisen ilmapiirin
• Tutustumisjakso vanhemman kanssa voi kestää muutamasta päivästä viikkoon lapsen tarpeet 

huomioon ottaen, jakson pituudesta ja tutustumispäivien yksityiskohdista sovitaan perheen 
kanssa.

• Tutustumista helpottavat ”turvatavarat” kuten oma lelu tai kuvat läheisistä/perheestä.
• Aloituskeskustelu pidetään tutustumisjakson aikana, aloituskeskustelussa puheenvuoro on 

perheellä. Keskustelussa käydään läpi lapsen varhaisimmat kokemukset, tavat ja tottumukset 
sekä vanhempien odotukset varhaiskasvatukselle.

• Lapsen siirtymisestä toiseen ryhmään sovitaan aina vanhempien kanssa ja siirtyminen tapahtuu 
tuetusti siten, että lapsi käy tutustumassa uuteen ryhmään useita kertoja ja vanhemmat voivat olla 
halutessaan lapsen mukana. 

5



Oppimisympäristö

• Käytössämme on päiväkodin sisätilat ja oma piha ja hyödynnämme kaikkia tiloja 
monipuolisesti.

• Lasten mielenkiinnonkohteet ja tarpeet näkyvät ryhmissä
• Arvioimme ja muokkaamme oppimisympäristöä ja otamme lasten kehitystason 

huomioon.
• Oppimisympäristömme tukee pienryhmätoimintaa.
• Lelut ja välineet ovat aina lasten saatavilla ja suurin osa kuvin merkityillä paikoilla.
• Lauttasaari ja koko Helsinki on oppimisympäristöämme 

kirjastot, metsät, rakennetut puistot ja liikunta-alueet, lintutorni, meren ranta, museot
• Luonto ja luonnon materiaalit ovat monipuolisesti käytössä.
• Erilaiset teemat ja projektit tuovat monipuolisuutta sekä vaihtelua ryhmien arkeen.
• Ilmapiirimme on kannustava ja hyväksyvä.
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Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa 

• Aloituskeskustelu käydään vanhemman/vanhempien kanssa ensimmäisten tutustumispäivien 
aikana, puheenvuoro on perheellä (kts lapsen aloittaminen)

• Varhaiskasvatussuunnitelmaa (vasu) laadittaessa kasvattajat tutustuvat lapseen ja havainnoivat 
häntä. Havainnoista keskustellaan tiimissä. Ryhmän lastentarhanopettaja kerää tiiminsä 
havainnot ja valmistelee vasukeskustelua sekä sopii keskusteluajan vanhemman/vanhempien 
kanssa etukäteen sovittujen vasu-viikkojen ajalle. (Ryhmien vasuviikot sovitaan tilojen ja 
valvontavastuun jakautumiseksi)

• Vasu-keskustelun näkökulmat: Lapsen näkökulma, vanhemman näkökulma ja kasvattajan 
näkökulma

• Vanhemman kanssa sovitaan tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet lapsen varhaiskasvatukselle ja 
ne kirjataan vasuun.

• Vasut pidetään lokakuun loppuun mennessä ja kirjataan ohjeistuksen mukaan.
• Vasuun kirjattuja toimenpiteitä arvioidaan tiimissä ja vanhempien kanssa. 
• Ryhmäkohtainen toiminnan suunnittelu perustuu lapsen vasu-prosessista saatuun tietoon, 

yksikön toimintasuunnitelmaan, Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä  Vasu perusteisiin.
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• 3-vuotiaalla lapsella on mahdollisuus osallistua päiväkodissa järjestettävään 
terveystarkastukseen. (Neuvola päiväkodissa- toimintamalli)
Siihen sisältyy lapsen varhaiskasvatuskeskustelu, 3-vuotisterveystarkastus, lapsen suun 
terveystarkastus sekä vanhempien ryhmäkeskustelu etukäteen ehdotetusta aiheesta.

• 4-vuotiaalle lapselle tehdään laaja terveystarkastus (Hyve). Päiväkodissa pidetystä keskustelusta 
lähetetään kooste neuvolaan. Neuvolan terveystarkastuksesta jälkeen kommentit palautuvat 
päiväkotiin. 

• Esiopetuksessa olevalle lapselle tehdään lapsen esiopetuksen suunnitelma (Leops) ja 
esiopetusryhmälle oma toimintasuunnitelma 31.10. mennessä.
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Digitalisaation tavoite varhaiskasvatuksessa

• Digitalisaation itsearvioinnin perusteella Lokki-Silkkiuikun kehittämiskohteeksi valittiin: 100 ideaa 
mediareppuun – välineen/kirjasen aktiivinen käyttö tiimeissä ja digitalisaation saaminen enemmän 
mukaan varhaiskasvatuksen arkeen Lokissa ja Silkkiuikussa. Jokainen tiimi toteuttaa vähintään 
yhden idean kuukaudessa ryhmänsä kanssa.

• Sovittujen toimenpiteiden arvioimiseksi käydään tiimeittäin läpi 1 x kuukaudessa mitä lasten 
kanssa on tehty, jaetaan osaamista ja ideoita. 

• Alueen yhteinen tavoite; pedagogisen digiosaamisen kehittäminen ja jakaminen
• järjestetään alueellisia työpajoja, jossa vastuuhenkilöinä  ”digiagentit” ,kolme 

lastentarhanopettajaa alueelta. Ensimmäinen työpaja tammikuussa 2019
• Yksi esimies alueelta toimii vastuuesimiehenä.
• Kannustetaan työntekijöitä hakeutumaan koulutuksiin, jotka tukevat osaamista
• toimipisteissä otetaan aktiiviseen käyttöön – ”Sata ideaa mediareppuun”
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Lokin ja Silkkiuikun toimintakulttuuri

• Päiväkoti Lokissa annetaan kokopäiväistä ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä 
esiopetusta. Lokissa annetaan myös ruotsin kielen kielikylpyä

• Päiväkoti Silkkiuikussa annetaan kokopäiväistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta
• Leikki, liikkuminen ja tekemisen ilo ovat keskeistä toiminnassamme
• Kohtaamme jokaisen ihmisen kunnioittavasti ja arvostavasti: Käytämme ”hyveitä” 

kaikissa ryhmissä ikätasoisesti lasten kanssa keskustellen, harjoitellen ja kasvattajan 
esimerkin kautta.

• Ohjaamme ja rohkaisemme lasta monipuoliseen toimintaan positiivisesti kannustaen.
• Ylläpidämme avointa, arvostavaa ja luottamuksellista suhdetta vanhempiin ja 

yhteistyökumppaneihin.
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri

• Kasvattaja seuraa, tukee ja rikastuttaa leikkiä aktiivisesti olemalla mukana leikissa ja 
sanoittamalla leikkiä

• Leikin arvostus näkyy kasvattajan toiminnassa (innostus, heittäytyminen, leikkimahdollisuuksien 
monipuolisuus, oppimisympäristö)

• Mahdollistamme leikkirauhan sekä pitkäkestoisen leikin pienryhmiä käyttäen ja tiloja 
muokkaamalla.

• Kasvattajana huolehdimme, että jokaiselle löytyy leikkikaveri ja halutessaan lapsi saa myös 
leikkiä yksin.

• Toteutamme lasten erilaisia leikkitoiveita esim. leikkiprojektit, koko talon leikkiviikko, leikkiryhmät.
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Laaja-alainen osaaminen

• Autamme lasta kehittämään itsessään tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon 
kokonaisuutta harjoittelemalla monipuolista pohdintaa yhdessä aikuisen kanssa. (Laaja-alaisen 
osaamisen alueet on kuvattu Helsingin Vasussa).

• Kannustamme lasta ratkaisemaan arjen tilanteita ja rohkaisemme sinnikkyyteen uusien taitojen 
opettelussa.

• Rohkaisemme lasta kunnioittamaan omaa ja toisen kehoa.
• Lapsi on aktiivinen toimija yhteisössämme ja vaikuttaa ryhmänsä toiminnan suunnitteluun.
• Kohtaamme jokaisen lapsen omana itsenään ja kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti ja tasa-

arvoisesti.
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Oppimisen alueet
Lokin ja Silkkiuikun kehittämisen alueiksi olemme sopineet:

Tutkin ja toimin ympäristössäni
• Tutkimme lähiluontoa, vaalimme ja huolehdimme siitä keräämällä roskia ja pohtimalla 

ympäristöä suojelevia toimenpiteitä (esim. siirrymme asteittain pois paperisista 
käsipyyhkeistä).

• Kaikilla ryhmillä toteutuu säännölliset retket luontoon (Metsämörri käytössä muutamalla 
ryhmällä).

• Tutustumme myös rakennettuun kaupunkiympäristöön ja hyödynnämme sijaintiamme sekä 
hyviä liikenneyhteyksiä (bussi, metro).

Kasvan, liikun ja kehityn
• Liikumme monipuolisesti sisällä, pihalla ja luonnossa.
• Iloitsemme lapsen kanssa kasvamisesta, kehittymisestä ja liikkumisesta.
• Harjoittelemme turvallisia tapoja liikkua ja käyttää liikunta- ja leikkivälineitä.
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Yhteistyö ja viestintä

Huoltajat ovat osallisena arjessamme:
• päivittäiset keskustelut lapsen tuonti- ja hakutilanteissa
• Vasu- ja leops-keskustelut
• Lokissa ja Silkkiuikussa toimii vanhempaintoimikunnat.
• Sähköiset viikko-/kuukausikirjeemme ryhmiltä perheille, Whatsapp
• Yhteiset tiedotteet ja kyselyt, kyselyitä/kommenttipyyntöjä myös ryhmäkohtaisesti
• Vanhempaintilaisuudet (vanhempainillat ja/tai aamukahvit) joissa keskustellaan ajankohtaisista 

asioista.
Monialainen yhteistyö:
• Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö
• Neuvola/terveydenhuolto
• Alueen yrittäjät ja järjestöt
• Seurakunta
• Yksityiset päiväkodit
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Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen

• Dokumentoimme toimintaa kuvin ja kirjoittamalla toiminnasta perheille viikoittain/kuukausittain, 
kirjeissä avaamme toimintaa ja perustelemme sitä pedagogisesti. 

• Kuvia toiminnasta tulostetaan ryhmän eteistiloihin ja niiden avulla myös lapsi voi kertoa 
vanhemmalle päivän kulusta, leikeistä ja retkistä.

• Arvioimme toimintaa tiimipalavereissa ja talon pedagogisissa kokouksissa, vanhempien kanssa 
vasu- ja leops- keskusteluissa sekä päivittäisissä kohtaamisissa. 

• Arvioimme toimintasuunnitelmaa ja kasvattajayhteisön toimintaa pedagogisissa kokouksissa ja 
yksikön kehittämispäivillä. 

• Vanhemmat arvioivat toimintaa myös asiakastyytyväisyyskyselyiden yhteydessä.
• Pedagogiset keskustelut toimivat pedagogiikan suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen 

rakenteena.

19.12.2018 Etunimi Sukunimi 15


	Yksikön toimintasuunnitelma
	Toimintasuunnitelman rakenne
	Toimintasuunnitelman laatiminen
	Työtämme ohjaavat yhteiset arvot Lokissa ja Silkkiuikussa
	Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen Lokissa ja Silkkiuikussa
	Oppimisympäristö
	Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa 
	3-vuotiaalla lapsella on mahdollisuus osallistua päiväkodissa järjestettävään terveystarkastukseen. (Neuvola päiväkodissa- toimintamalli)�Siihen sisältyy lapsen varhaiskasvatuskeskustelu, 3-vuotisterveystarkastus, lapsen suun terveystarkastus sekä vanhempien ryhmäkeskustelu etukäteen ehdotetusta aiheesta.
	Digitalisaation tavoite varhaiskasvatuksessa
	Lokin ja Silkkiuikun toimintakulttuuri
	Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri
	Laaja-alainen osaaminen
	Oppimisen alueet
	Yhteistyö ja viestintä
	Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen�

