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Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma 

• Toimintasuunnitelmassa kuvaamme yksikön toimintakulttuuria sekä toimintakauden 
keskeisiä periaatteita.

• Toiminnan suunnittelu perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, Helsinki 
Vasuun, lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelmaprosessista saamaamme tietoon sekä 
vanhemmilta ja lapsilta saatuihin ehdotuksiin ja ajatuksiin.

• Toimintasuunnitelmassa kuvaamme myös yksikön kehittämiskohteet.

2



Työtämme ohjaavat arvot

• Turvallisuus
• Yhdenvertaisuus
• Oikeudenmukaisuus
• Kuuleminen
• Arvostus
• Yhdessä vanhempien kanssa valitut hyveet:

ystävällisyys, reiluus, luotettavuus, uteliaisuus ja kannustavuus.
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Lapsen varhaiskasvatuksen 
aloittaminen
• Päiväkodissamme on selkeät ja yhdessä sovitut käytännöt lapsen varhaiskasvatuksen 

aloittamiseen. 
• Perheen kanssa sovitaan aloituskeskustelussa harjoittelusta vanhemman kanssa 
• Lapsen siirtyessä toiseen ryhmään käymme siirtokeskustelun vanhempien ja tulevan ryhmän 

henkilökunnan kanssa
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Leikkiin kannustava toimintakulttuuri
• Ohjaamme ja kannustamme lapsia pitkäkestoiseen iloa tuottavaan leikkiin.
• Lelut ovat lasten saatavilla.
• Teemme havaintoja lapsen mielenkiinnon kohteista. Tekemiimme havainnointeihin perustuen ja 

lasten kanssa yhdessä suunnittelemme leikkiryhmiä niin,
että lapsilla on mahdollisuus luoda monenlaisia vuorovaikutussuhteita, 
leikkiä erilaisissa kokoonpanoissa sekä olla kaikkien kaveri (leikkiparit). 

• Käsittelemme ja sanoitamme erilaisia tunteita yhdessä lasten kanssa. 
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo

• Arvostamme kaikkien mielipiteitä.
• Kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti. 
• Lasten osallisuus: Luomme turvallisen ilmapiirin kuulemalla lasta, jotta hänen on 

mahdollisimman helppo ilmaista itseään ja tuoda esille omia mielipiteitään. 
• Vanhempien osallisuus: Kannustamme vanhempia osallistumaan päiväkodin toimintaan ja 

toiminnan suunnitteluun. 
• Työyhteisön osallisuus: Jokaisella on mahdollisuus osallistua työn suunnitteluun ja 

toteuttamiseen sekä tuoda osaamisensa esille.
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Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa

• Ennen vasu-keskustelua lapsia havainnoidaan kielen kehityksen, hieno - ja karkeamotoristen 
taitojen sekä leikin osalta

• Lastentarhanopettaja käy vasu-keskustelun vanhempien kanssa syksyllä ja arviointikeskustelun
keväällä.

• Lasten vasuihin kirjatut pedagogiset toimenpiteet ohjaavat ryhmän toiminnan suunnittelua.
• Muita vasuprosessiin kuuluvia keskusteluja ovat: varhaiskasvatuksen aloituskeskustelu, 3-

vuotiaiden neuvola päiväkodissa havainnointi ja keskustelu, hyve 4-keskustelu ja erityisen tuen 
keskustelut.
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Laaja- alainen osaaminen & 
oppimisen alueet

• Laaja- alainen osaaminen näkyy toiminnassamme, yksikön yhteisten teemojen ja projektien 
toteutuksessa.

• Tartumme lasten kysymyksiin ja ideoihin, joita otamme huomioon toiminnan suunnittelussa. 
• Etsimme yhdessä lasten kanssa vastauksia kysymyksiin. Kasvattaja vastaa pedagogisesta 

toteutuksesta.
• Monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologia on kehittämiskohteemme.
• Havainnollistamme oppimisen alueita kuvin ja tekstein 

oppimisympäristössämme.
• Keskitymme tällä toimikaudella erityisesti musiikkiin.
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Oppimisympäristö

• Päiväkodissamme lapsi voi kysellä, ihmetellä, kokeilla ja oppia uusia asioita 
kannustavassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä.

• Käytämme kaikkia tiloja sisällä ja ulkona monipuolisesti sekä kehitämme ulkotoiminnan 
pedagogiikkaa. Hyödynnämme lähiympäristöä oppimiseen ja liikkumiseen,. 

• Lapset osallistuvat yhdessä kasvattajan kanssa toiminta- ja oppimisympäristön 
suunnitteluun sekä muokkaamiseen tuomalla ideoitaan siihen. 

• Lasten työt ja leikit näkyvät oppimisympäristössämme.
• Oppimisympäristö on havainnollistettu kuvin.
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Toiminnan pedagoginen 
dokumentointi, arviointi ja 
kehittäminen
• Arvioimme yksikössä, tiimeissä ja yksilön itsearviointina tavoitteiden toteutumista ja ryhmän 

toiminnan suunnitelmaa sovitulla aikataululla sekä arkipäivän tilanteissa.
• Arviointiin osallistuvat kasvattajat, lapset ja vanhemmat. Lapsilta kyselemme mielipiteitä 

toiminnasta ja otamme palautteet huomioon ja hyödynnämme niitä toiminnan suunnittelussa. 
Vanhemmat arvioivat toimintaa vasukeskusteluissa ja päivittäisessä kohtaamisessa sekä 
vanhempainilloissa.

• Arvioimme ja kehitämme toimintaa myös koko työyhteisön yhteisissä palavereissa.
• Oppimisen alueet ovat nähtävillä päiväkodin seinällä havainnollistavana mallina johon teemme 

toimintaa näkyväksi kuvin, kommentein ja kertomuksin. Käytämme tätä myös arvioinnin 
välineenä.
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Yhteistyö ja viestintä

• Kerromme päivittäin vanhemmille lapsen päivästä yhdessä lapsen kanssa haku- ja 
tuontitilanteissa.  

• Lähetämme vanhemmille sähköpostitse kuukausikirjeen ryhmien toiminnasta.
• Käymme lasten varhaiskasvatus- ja arviointikeskustelut vuosittain vanhempien kanssa.
• Järjestämme vanhempainillan vuosittain, jossa vanhemmat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja 

yhteiseen keskusteluun.
• Teemme yhteistyötä mm. koulun, neuvolan, kiertävän erityislastentarhanopettajan, S2 

lastentarhanopettajan, puheterapeutin ja kirjaston kanssa. 
• Päiväkodissamme toimii vanhempaintoimikunta.
• Hyödynnämme sosiaalista mediaa, kuten Instagramia viestinnän välineenä, josta vanhemmat 

voivat seurata koko päiväkodin toimintaa. 
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Kehittämiskohteemme toimikaudella 
2018-19
Digiosaaminen:
Kartoitamme osaamisen tason ja opimme yhdessä lasten ja vanhempien kanssa.
Varhaiskasvatusalueemme yhteinen digitavoitteena: 
• Järjestetään tablettien käyttökoulutusta alueella työpajoissa
• Kartoitetaan alueelta digiosaajat, jotka muodostavat alueen 

digiverkoston, joilta voi tarvittaessa kysyä neuvoa

Myötätunto ja hyveet: 
• Harjoittelemme myötätuntoisia tekoja kuten jakaminen, auttaminen
• ja lohduttaminen.

Musiikki:
• Ryhmien yhteiset musiikkihetket
• Rytmit, eri musiikkikulttuureihin tutustuminen, soitinten käytön

lisääminen 
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