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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 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
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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

• Varhaiskasvatusyksikössä lapsiryhmät muodostetaan lapsien iän mukaisesti sekä pedagogisesti 

ajatellen. Päiväkoti Louhikossa on esiopetusryhmä.

• Päiväkotiin perhe saa halutessaan tulla tutustumaan jo ennen hakemista varhaiskasvatukseen. 

• Suosittelemme jokaiselle perheelle pehmeää aloitusta, tutustumista ainakin viikon ajan. Kaikkien 

aloittavien kanssa käymme aloituskeskustelun, joka käydään mahdollisuuksien mukaan 

tutustumisviikolla. Käytämme tulkkeja aina tarvittaessa myös aloituskeskustelussa.

• Uuden lapsen aloittaessa päiväkodissa koko päiväkodin henkilökunta on tietoinen lapsen 

aloittamisesta ja hänen tulevasta ryhmästä. Ryhmän aikuiset ovat sopineet vastaanottavan 

henkilön.

• Lapsen vaihtaessa ryhmää tai päiväkotia pidetään siirtopalaveri vanhemman luvalla. 

Vanhemmalla on aina oikeus osallistua siirtopalaveriin. Talon sisällä ryhmää vaihtavan lapsen 

kanssa käydään tulevassa ryhmässä tutustumassa ennen vaihtoa.
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Oppimisympäristö

• Jokaisella ryhmällä on oma ryhmätilansa. Päiväkodin kaikkia tiloja käytetään 

aktiivisesti ryhmien jakamiseen pienryhmätoimintaan. Ryhmän tilat ovat muokattavissa 

lasten tarpeiden ja mielenkiintokohteiden mukaan.

• Käytämme retkikohteinamme koko kaupunkia. Ryhmät miettivät retkikohteensa aina 

lapsilähtöisesti. Jokaisella retkellä on pedagoginen tarkoitus ja retkillä opetellaan aina 

jotain uutta ottaen huomioon oppimisen kaikkiallisuus. 

• Retket suunnitellaan tarkasti ottaen huomioon turvallisuus, tarkoituksenmukaisuus ja 

lapsien toiveet. Lapset pääsevät osalliseksi retkien suunnittelussa. Kaikkien toiveita 

pyritään ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. 

• Retkiä dokumentoidaan yhdessä lasten kanssa ja keskustellaan ryhmän kanssa 

retkestä, mitä näimme, mitä opimme, haluammeko mennä uudelleen. Kuunnellaan 

lasten mielipiteet.
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma toiminnan suunnittelussa

• Jokaiselle lapselle tehdään lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelma. Esiopetusikäisille tehdään 

lapsen esiopetuksenoppimissuunnitelma. Suunnitelmat tehdään syksyllä. Näiden pohjalta ryhmälle 

tehdään ryhmän toimintasuunnitelma kaudeksi.

• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tai esiopetuksenoppimissuunnitelman tekee 

mahdollisuuksien mukaan ryhmän lastentarhanopettaja yhdessä lastenhoitajien ja lapsen 

vanhemman kanssa. Jokaiseen keskusteluun valmistaudutaan keskustelemalla lapsia hoitavien 

henkilöiden kanssa.

• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tai esiopetuksenoppimissuunnitelma arvioidaan keväällä.

• Varhaiskasvatusyksiköllä on yhtenäinen näkemys varhaiskasvatussuunnitelmasta ja 

esiopetuksenoppimissuunnitelmasta.
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Digitalisaation varhaiskasvatuksessa

• Varhaiskasvatusyksikön digitalisaation tavoite: 
• Otamme käyttöön digilaitteet yhdessä lasten kanssa. Yhdessä lasten kanssa opettelemme niiden 

hyödyllisen ja turvallisen käyttämisen.

• Painotamme lapsen kieltä rikastaviin toimintoihin digilaitteilla. Etsimme sovelluksia ja pedagogisia 

keinoja kielen rikastamiseen digivälineistöllä.

• Luomme päiväkodeille sosiaalisen median tilin, missä tiedotamme ja esittelemme toimintaamme 

aktiivisesti

• Varhaiskasvatusalueen yhteinen digitalisaation tavoite:
• Toimintakulttuurin kehittäminen digitalisaation mahdollisuuksia ja kokemuksia monipuolisesti 

hyödyntäen. 
• Alueella otetaan käyttöön sähköinen tiedottaminen jokaisessa päiväkodissa

• Jaetaan digitaalista osaamista yksiköissä ja alueella

• Alueella pidetään yhteinen digiviikko vko 11/2019.
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Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, toimintakauden keskeiset 
periaatteet ja kehittämiskohde

• Varhaiskasvatusyksikön toimintakulttuuri painottuu kulttuurien moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen. 

• Painotamme lapsien kielen rikastamiseen kielestä riippumatta.

• Varhaiskasvatusyksikkömme monia kulttuureita tuodaan ryhmässä esille sekä 

huomiomme kulttuurien juhlapyhiä 

• Vanhemmat saavat tuoda lapsille esiteltäväksi oman kulttuurinsa tavaroita, musiikkia 

ja muuta kulttuuriin tai uskontoon liittyvää tavaraa YK:n päivänä.

• Kehittämiskohteena on leikki ja sen merkitys, osallisuus, kielten rikas maailma sekä 

liikunta.

• Leikissä kiinnitämme toimintakaudella huomiota aikuisen läsnä olemiseen ja 

aikuiseen leikin rikastuttajana

• Kehitämme lasten osallisuuden tapoja varhaiskasvatusyksikössämme

• Kielen rikastaminen näkyy kaikessa toiminnassamme, sanotamme aktiivisesti 

toimintaamme sekä kehitämme kielen rikastamisen keinoja 

varhaiskasvatusyksikössämme.

• Kehitämme liikunnallisia ulkoiluita sekä vähennämme turhaa odottelua ja istumista 

päivän aikana.
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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. 



Leikki ja sen merkitys

• Varhaiskasvatusyksikössämme painotamme toimintakaudella leikkiä. 

Annamme aikaa vapaalle leikille, sisätiloissa ja ulkoleikeissä sekä kehitämme 

aikuisaloitteisia leikkejä. 

• Aikuinen osallistuu leikkiin tarvittaessa, huomioiden aina leikkijöiden aikuisen 

tarpeen. Aikuinen voi osallistua leikkiin olematta leikin ohjaaja, leikkiä saa myös 

erilaisilla säännöillä. Aikuinen tukee leikissä vuorovaikutustaitojen kehittämistä, 

kaverisuhteiden luomista sekä leikkijöiden kielellisiä taitoja. 

• Lapsia kannustetaan leikkimään uusien kavereiden kanssa sekä annetaan tilaa 

leikkiä myös yksin. 

• Kannustetaan lapsia mielikuvitus ja roolileikkeihin. 

• Lapsien leikkitaitoja dokumentoidaan ja arvioidaan.
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

• Vanhemmat saavat osallistua lapsen varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja 

arviointiin varhaiskasvatus- tai esiopetuksen keskusteluissa.

• Aamu ja iltapäivä tapaaminen vanhemman kanssa on tärkeä kohta lapsen 

päivää. Lapsen kanssa yhdessä kerromme ja arvioimme lapsen päivää.

• Vanhemmille annetaan mahdollisuus osallistua päiväkodin toimintaan sekä 

järjestämme tapahtumia joihin vanhemmat osallistuvat lapsen kanssa.

• Kehittämiskohteena: Lapset saavat osallistua toiminnansuunnitteluun ja 

arviointiin esimerkiksi lasten kokouksien avulla. Jokaisen lapsen mielipide 

otetaan huomioon, lapselle annetaan erilaisia keinoja ilmaista itseään.
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Oppimisen alueet



Kielten rikas maailma

• Lapsille opetetaan suomen kieltä sekä haastetaan lapsen jo olemassa olevaa 

kielivarantoa uusilla haastavimmilla käsitteillä.

• Lapsen kielivarantoa rikastavia pelejä pelataan yhdessä aikuisen kanssa. 

Lasten kanssa käydään joka päivä keskusteluja lasta kiinnostavista asioista, 

lapselle opetetaan keskustelun taitoja yhteisissä tilanteissa.

• Lapsille luetaan paljon. Luetut kirjat ja muut tekstit avataan lapsille selitysten tai 

kuvien avulla että jokaisella lapsella mahdollisuus ymmärtää mitä ollaan luettu.

• Lapsien kanssa käytetään tarvittaessa tukiviittomia ja kuvia lapsen 

ymmärryksen lisäämiseksi. Lapsella on myös mahdollisuus ilmaista itseään 

kuvien ja viittomien avulla.
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Kasvan, liikun ja kehityn

• Varhaiskasvatusyksikössämme panostamme istumattomuuteen erilaisilla 

liikuntatavoilla, välttäen pitkään istumista paikallaan, esimerkiksi 

toiminnallisilla lauluhetkillä.

• Siirtymätilanteet suunnitellaan niin ettei lapsen tarvitse odottaa paikallaan 

vaan odottelu on liikunnallista tekemistä.

• Ulkoilussa on aikuinen liikuttamassa lapsia erilaisilla peleillä ja leikeillä.

• Lapsille opetetaan suunnitelmallisesti perusliikunta taitoja sekä erilaisia 

liikunnan muotoja. Lapsia haastetaan oppimaan uusia liikunnallisia taitoja.

• Liikunnallisia teemapäiviä järjestetään toimintakauden aikana.
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Yhteistyö ja viestintä
• Huoltajien osallisuus 

• Huoltajien ja kasvattajien päivittäinen kohtaaminen on tärkein yhteistyön kohta. Joka 

päivä vaihdamme lapsen kuulumiset vanhemman kanssa.

• Jokainen ryhmä tekee toimintasuunnitelman, joka tulee vanhemmille nähtäväksi. 

Vanhemmat saavat ehdottaa ryhmälle toimintaa. 

• Sijaiset ja opiskelijat esittäytyvät vanhemmille. Opiskelijat tekevät itsestään seinälle 

esittelyn. 

• Ryhmän toimintaa esitetään vanhemmille dokumentoinnin avulla. Ryhmän seinille 

laitetaan kuvia toiminnasta.

• Tulkkeja käytetään tarvittaessa vanhemman kanssa tehtävässä yhteistyössä.

• Monialainen yhteistyö

• Varhaiskasvatusyksikössämme käy kiertävä erityislastentarhanopettaja sekä suomi 

toisena kielenä opettaja tukemassa varhaiskasvattajien toimintaa.

• Lapsen tarpeiden mukaan otetaan lapsen tukemiseksi mukaan muita alueen toimijoita.
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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

• Jokainen ryhmä asettaa toiminnalleen selkeät pedagogiset tavoitteet ryhmän 

toimintasuunnitelmassa, joiden toteutumista dokumentoidaan yhdessä lasten 

kanssa. Dokumentoinnin avulla arvioidaan toiminnan onnistumista sekä 

mukautetaan toimintaa arvioinnin pohjalta.

• Arkea dokumentoidaan yhdessä lasten kanssa. Lapset otetaan mukaan 

dokumentoinnin esille asettamisessa, sekä lapsien kommentteja ja tarinoita 

laitetaan esille.

• Lapsen edistymistä dokumentoidaan kuvin ja videoin. Esimerkkinä ”Minä osaan 

jo” kuvien avulla vanhemmat ja lapsi voi seurata lapsen kehittymistä.

• Lapsien tarinoita, keskusteluja sekä taidetta dokumentoidaan. 
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