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Yksikön toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä Helsingin
kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan (varhaiskasvatuslautakunta 16.5.2017)

Toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössä pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma
on ytimekäs käytännön varhaiskasvatustoiminnan kuvaus. Tähän toimintasuunnitelmaan kirjataan toimintakauden tavoitteet ja
kehittämiskohteet.

Ryhmäkohtainen toiminnan suunnittelu perustuu lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelmaprosessista saatuun tietoon, yksikön
toimintasuunnitelmaan, Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä  Vasu perusteisiin.

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
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Toimintakulttuurin kuvaus
Työyhteisömme peruslähtökohtana on positiivinen asenne sekä ystävällinen ja ammatillinen käytös niin lapsia, vanhempia kuin  työtovereitakin kohtaan.
Noudatamme keväällä 2018 yksikössä yhdessä laadittua vuorovaikutussopimusta. Vuorovaikutukseen liittyvinä tavoitteinamme on parantaa tiedon kulkua
ryhmien välillä ja antaa enemmän positiivista palautetta työyhteisössä. Tavoitteenamme on myös päivittää Miilu-Maunulan liikkumissuunnitelma
toimintakauden aikana.

Tänä toimintakautena toimintakulttuuriin osalta painotamme osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Lasta kannustetaan tämän mielenkiinnonkohteiden
pariin sekä kokeilemaan uusia asioita. Onnistumisista ja oppimisesta iloitaan yhdessä lasten kanssa. Vuorovaikutusta harjoitellaan lasten kanssa yhdessä;
aikuinen sanoittaa ja mallintaa tilanteita ja vuorovaikutusta. Vuorovaikutustaitojen harjoittelussa hyödynnetään kuvia, kirjoja, lauluja, draamaa ja leikkejä.
Osallisuus mahdollistuu sensitiivisessä vuorovaikutuksessa ja systemaattisen havainnoinnin myötä ajoittain pienemmissä ryhmissä toimien.

Kiusaamista, rasismia tai väkivaltaa ei hyväksytä keneltäkään missään muodossa. Mikäli kiusaamista ilmenee, siihen puututaan heti. Kiusaamisen
ehkäisemisen keinoja ovat mm. systemaattinen havainnointi, pienryhmissä toimiminen ja pienryhmien muodostaminen pedagogisin perustein, aikuisten
läsnäolo ja tarvittaessa ohjaaminen lasten leikeissä sekä lasten kanssa yhteisistä säännöistä sopiminen. Tunne- ja kaveritaitoja harjoitellaan läpi vuoden.

Toimintamme perustuu lasten vahvuuksille. Tänä toimintakautena tavoitteenamme on lisätä vahvuuspedagogiikkaa entisestään kaikissa ryhmissä.

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:
Olemme osallistuneet syksyllä 2018 alueellisiin koulutuksiin vahvuuspedagogiikkaan liittyen. Ryhmät hyödyntävät Huomaa hyvä –materiaalia toiminnan
suunnitellussa. Osaamista jaetaan mm. pedagogisissa kokouksissa ja kehittämispäivillä. Nimeämme ja sanoitamme lasten vahvuuksia arjessa jokaisena
päivänä. Lasten kanssa harjoitellaan tunteiden ilmaisemista, tunnistamista, sanoittamista ja tunteiden käsittelemistä. Aikuisten vastuulla on luoda turvallinen
ilmapiiri, jossa lapsen itsetunto ja minäkäsitys vahvistuvat.

DIGITALISAATIOON LIITTYVÄ TAVOITE:
Työyhteisössä tehtiin syyskuussa digitalisaation itsearviointi, jonka perustella olemme valinneet yksikkömme kehittämiskohteeksi uusien toimintatapojen ja
innovaatioiden kehittämisen.  Digitalisaatiotavoitteeseen liittyen jokainen ryhmä toteuttaa toimintakauden aikana yhden valokuvaus- tai videoprojektin. Lisäksi
kaikki lapsiryhmässä työskentelevät opettelevat ja ottavat käyttöön vähintään yhden uuden sovelluksen toimintakauden aikana.



Leikki – ja oppimisympäristöt
Havainnoimme lasten leikkejä systemaattisesti ja olemme aidosti kiinnostuneita lasten ajatuksista ja leikeistä. Kaikki leikit kuuluvat kaikille lapsille ja koemme
leikin iloa yhdessä lasten kanssa. Aikuinen on mukana lasten leikissä ja näin ollen mahdollistaa leikit ja niiden kehittymisen. Harjoittelemme yhdessä
vuorovaikutusta ja sosiaalisia taitoja pedagogisin perustein muodostetuissa leikkiryhmissä. Leikkirauha on päiväkodin henkilöstön vastuulla. Päiväkodin
henkilöstö vastaa siitä, että lasten kaverisuhteet kehittyvät monipuolisesti ja leikkiporukoita vaihdellaan säännöllisesti.

Tänä toimintakautena haluamme panostaa oppimisympäristöjen toimivuuteen ja siihen, että erilaiset kulttuurit ja kielet näkyvät entistä paremmin leikki- ja
oppimisympäristöissämme.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:
Porrastamme toiminnan niin, että päiväkodin kaikki sisä- ja ulkotilat ovat kaikkien ryhmien käytettävissä. Oppimisympäristöt muuttuvat ja muotoutuvat vuoden
aikana havainnoinnin ja arvioinnin, projektien, leikkien ja lasten mielenkiinnonkohteiden mukaisesti. Oppimisympäristössä näkyy ryhmässä meneillään olevat
teemat ja projektit. Aikuiset keskustelevat lasten kanssa heitä kiinnostavista aiheista ja ottavat näin lapset mukaan leikki- ja oppimisympäristöjen
suunnitteluun ja arviointiin. Leikkipaikat ja välineet on lasten saatavilla ja lasten tekemät työt näkyvillä päiväkodin tiloissa. Leikki- ja oppimisympäristöjen
kuvittamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Koko Helsinki oppimisympäristönä
Lähiympäristö, metsä ja Helsingin kaupungin tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet niin kulttuurin,
taiteen, liikunnan tai kaupungin historian tiimoilta ovat osa oppimisympäristöä. Ryhmät tutustuvat
asuinalueeseen ja tekevät metsäretkiä viikoittain. Metsässä järjestetään monipuolisesti erilaista
toimintaa; leikkiä, liikuntaa, musiikkia, satujen lukemista, taiteellista ilmaisua, valokuvausta sekä
erilaisten ilmiöiden tutkimista projekteihin liittyen.
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Lapsen varhaiskasvatuksessa aloittaminen

Kun päätös varhaiskasvatuspaikasta on saatu, perheen kanssa sovitaan tutustumisjaksosta. Tutustumisjakson aikana lapsi
harjoittelee päiväkodissa olemista ja tutustuu päiväkodin aikuisiin ja lapsiin yhdessä vanhemman kanssa. Tutustumisjakson pituus voi
vaihdella muutamasta päivästä viikkoon riippuen lapsen iästä ja tarpeista. Harjoittelujakson alussa sovitaan yhdessä vanhempien
kanssa aloituskeskustelun ajankohta. Aloituskeskustelussa kerätään tietoa lapsesta ja hänen tarpeistaan sekä kartoitetaan
vanhempien toiveita varhaiskasvatukseen liittyen. Päiväkodin henkilöstö vastaa luottamuksellisen suhteen rakentumisesta
vanhempien kanssa, sensitiivinen ja kunnioittava kohtaaminen on tärkeää.

Lapsen siirtymisestä toiseen ryhmään keskustellaan aina vanhempien kanssa. Tarvittaessa järjestetään yhteistyöpalaveri vanhan
ja uuden ryhmän aikuisten sekä vanhempien kanssa. Päiväkodin tuttu aikuinen tutustuu lapsen kanssa uuteen ryhmään ennen siirtoa
ja keskustelee uuden ryhmän aikuisten kanssa lapsen tarpeista.



Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa
Toiminnan suunnittelu perustuu Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman suunnassa
lasten varhaiskasvatussuunnitelmaprosessissa saatuun tietoon sekä pedagogiseen
dokumentointiin ja arviointiin. Varhaiskasvatuksen opettaja pitää huoltajan/huoltajien
kanssa vasukeskustelun n. 2kk aloituksesta ja kirjaa jokaiselle lapselle
varhaiskasvatussuunnitelman 30.11. mennessä. Lasten vasuun kirjatut tavoitteet
toimivat ryhmän suunnittelun pohjana.

•
Ennen vasu-keskustelua ryhmän työntekijät havainnoivat lapsiryhmää aktiivisesti
havainnointilomaketta/vihkoa käyttäen. Havainnot kootaan ja käsitellään
tiimipalaverissa. Ennen keskustelua vanhemmille annetaan vasulomake
keskusteluun valmistautumisen pohjaksi. Vasu- keskustelu pohjautuu lapsen
vahvuuksille. Keskustelussa vanhemmat kertovat lapsen vahvuuksista ja perheen
toiveista varhaiskasvatukseen liittyen. Keskustelun jälkeen vanhemmat saavat vasun
luettavakseen. 4-vuotiaan hyvinvointitarkastus tehdään yhteistyössä neuvolan
kanssa. Keskustelu käydään vasukeskustelun yhteydessä tai lapsen 4-
vuotissyntymäpäivän tienoilla. Hyvinvointitarkastuksen lisäksi jokaiselle 4- vuotiaalle
lapselle tehdään myös vasu.

Lasten vasuista saadun tiedon pohjalta ryhmälle laaditaan ryhmän
toimintasuunnitelma varhaiskasvatuksen opettajan johdolla. Oppimiskokonaisuudet
perustuvat lasten mielenkiinnon kohteisiin. Tavoitteet asetetaan pedagogiikalle ja
aikuisen toiminnalle. Lapsen vasua arvioidaan vanhempien kanssa sovittuna aikana,
kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Varhaiskasvatuksen opettaja kirjaa arvioinnin
lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Arviointia tehdään suhteessa lapsen vasuun
kirjattuihin tavoitteisiin, yksikön ja ryhmän toimintasuunnitelmiin sekä Helsingin
varhaiskasvatussuunnitelmaan.
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Laaja-alainen osaaminen ja oppimisen alueet
Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista haluamme tänä toimintakautena erityisesti kiinnittää huomiota kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun.
Panostamme myös eri kielten, kulttuurien ja katsomusten näkyvämmäksi tekemiseen. Laaja-alaisesta osaamisesta ja oppimisen alueista voi lukea lisää Helsinki
vasusta.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:

• Lasten kanssa harjoitellaan vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja vahvuuspedagogiikan keinoin ja heitä rohkaistaan tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin.
Lapsia ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin.

• Päiväkodin henkilöstö toimii mallina erilaisten kielten, kulttuurien ja tapojen kohtaamisessa. Aikuiset sanoittavat ja mallintavat toimintaa systemaattisesti omaa
toimintaansa jatkuvasti arvioiden. Näemme erilaiset kielet ja kulttuurit rikkautena. Tavoitteenamme on, että ryhmässä olevat erilaiset kielet, kulttuurit ja katsomukset
ovat näkyvillä entistä paremmin ryhmän toiminnassa ja oppimisympäristössä.

• Hyödynnämme vanhempien lisäksi henkilökunnan vahvuuksia kieliin ja kulttuureihin liittyen.
• Tutkimme eri kieliä ja kulttuureita yhdessä lasten kanssa erilaisten projektien kautta.
• Lapsiryhmissä käsittelemme maailman moninaisuutta, kuten erilaisten uskontojen ja kulttuurien olemassa oloa ja niihin liittyviä tapoja ja ajattelumalleja.. Esimerkiksi

erikieliset laulut, syntymäpäivien ja muiden juhlien juhliminen, eri kulttuureista kertovat sadut sekä eri kulttuureista olevat leikit ovat osa arkeamme.
• Kohtelemme kaikkia perheitä avoimesti ja kunnioittavasti. Olemme sensitiivisiä perheen toiveita kohtaan ja valmiita keskustelemaan asioista.
• Aloitus- ja vasukeskustelussa sovimme yhdessä vanhempien kanssa perheen kulttuuriin ja kieleen liittyvistä asioista.
• Toimintakauden aikana lapsille järjestetään vähintään kaksi yhteistä tapahtumaa, joissa erilaiset kulttuurit ja kielet ovat aiheena.
• Lasten kanssa keskustellaan päivän eri tilanteissa luontevasti. Kielellä leikittely, laulut ja loruttelu kuuluvat jokaiseen päivään.
• Yksikön esiopetusryhmissä toteutettava kielirikasteinen esiopetus tukee myös kielitietoista varhaiskasvatusta.



Pedagoginen dokumentointi, arviointi ja kehittäminen
Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen. Arviointi on systemaattista ja säännöllistä, ja sitä tehdään niin toimipiste- kuin
ryhmätasollakin. Arviointi perustuu dokumentoituihin tosiasioihin ja arviointia tehdään suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tähän diaan on koottu ne asiat, joita
erityisesti tänä toimintakautena arvioimme ja kehitämme.
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Pedagogisen dokumentoinnin ja arvioinnin välineitä

• Näkyykö leikki- ja oppimisympäristöissä
meneillään olevat teemat ja projektit sekä
ryhmän erilaiset kielet ja kulttuurit

• Onko toiminta pedagogisesti perusteltua ja
varhaiskasvatussuunnitelman mukaista?

• Kulttuurisen osaamisen ja vuorovaikutuksen
toteutumista

• Aikuisten vuorovaikutustapaa
• Vahvuuspedagogiikan toteutumista
• Osallisuuden toteutumista jokaisessa

ryhmässä jokaisena päivänä
• Onko ryhmän lasten/perheiden katsomukset

näkyneet toiminnassamme
• Lasten vasujen toteutumista
• Olemmeko dokumentoineet toimintaa

monipuolisesti yhdessä lasten kanssa?
• Olemmeko kokeilleet uusia toimintatapoja

digitalisaation edistämiseksi?

• Työntekijän itsearviointi: päivittäin, viikoittain
tiimissä, kehityskeskusteluissa esimiehen
kanssa vuosittain

• Lasten omat arvioinnit, esim.
päivän/toimintahetken kivoin juttu, kasvun
kansion kokoaminen yhdessä lapsen kanssa

• Huoltajien mahdollisuus arviointiin vähintään
kaksi kertaa toimintakauden aikana

• Tiimien toiminnan arviointi viikoittain
tiimikokouksissa sekä pedagogisissa
kokouksissa ja yhdessä esimiehen kanssa kaksi
kertaa vuodessa, s2 arviointikeskustelut
tiimeittäin alueen s2 opettajan kanssa kaksi
kertaa toimintakauden aikana

• Yksikkötason arviointia tapahtuu päivittäin,
viikoittain pedagogisissa kokouksissa, erilaisten
tapahtumien ja projektien yhteydessä
toimintakauden eri vaiheissa, kehittämispäivillä

• Aikuiset muokkaavat leikki- ja oppimisympäristöjä
läpi toimintakauden yhdessä lasten kanssa

• Oppimisympäristöjen kuvittamiseen on kiinnitetty
huomiota

• Metsässä on retkeilty viikoittain
• Toiminta pystytään perustelemaan pedagogisesti
• Olemme panostaneen viikkokirjeiden

pedagogiseen sisältöön ja siihen mitä/miten lapsen
päivästä kerrotaan

• Olemme järjestäneet vähintään kaksi tapahtumaa
erilaisiin kieliin ja kulttuureihin liittyen

• Olemme päivittäneet liikkumissuunnitelmamme
• Aikuisen vuorovaikutustapa on sensitiivinen
• Huomamme, nimeämme ja sanoitamme lasten

vahvuuksia arjessa jokaisena päivänä
• Kaveri- ja tunnetaitoja on harjoiteltu läpi kauden

kaikissa ryhmissä
• Jokainen ryhmä on hyödyntänyt  vähintään yhtä

ideaa Huomaa hyvä- oppaasta
• Jokaiselle lapselle on kirjattu vasu 30.11.mennessä
• Jokainen ryhmä toteuttaa vähintään yhden

valokuvaus- tai videoprojektin
• Jokainen päiväkodin aikuinen opettelee ja ottaa

käyttöön yhden uuden sovelluksen

• Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma, yksikön toimintasuunnitelma, ryhmien toimintasuunnitelmat, lasten vasut
• Asiakastyytyväisyyskyselyt ja muut kyselyt
• Vanhemmilta kerätyt palautteet
• Havainnointivihkot ja -lomakkeet, arviointilomakkeet yms.
• Tiimikokousten, pedagogisten kokousten ja kehittämispäivien muistiot
• Teemat ja projektit
• Viikkokirjeet, lapsilistat, valokuvat, kasvun kansiot, lasten työt, digikehykset, kamerat, tabletit
• Arviointityökaluja tullaan kehittämään jatkossa entistä enemmän



Yhteistyö ja viestintä
Yhteistyö on vuorovaikutteista, lapsen etu on yhteisenä päämääränä. Vastuu yhteistyöstä on meillä päiväkodin aikuisilla – me toimimme vuorovaikutustilanteessa ammattilaisina,
vanhemmat vanhempina. Vanhempi nähdään aina oman lapsensa asiantuntijana. Viestintä vanhempien suuntaan on sävyltään positiivista, keskitytään iloihin ja onnistumisiin, mutta
otetaan myös huolet kunnioittavasti puheeksi. Huoltajien osallisuus lähtee avoimesta ja luottamukseen perustuvasta vuorovaikutuksesta. Vanhemmalle annetaan mahdollisuus kertoa
toiveistaan ja odotuksistaan ja heille annetaan mahdollisuuksia osallistua päiväkodin toimintaan. Sekä lapsilla että vanhemmilla on aina myös oikeus olla osallistumatta aktiivisesti
toimintaan.

Huoltajien osallisuus ja viestintä
• Keväällä 2018 äitienpäiväkahvien yhteydessä huoltajilla on ollut mahdollisuus vastata toimintasuunnitelman arviointikyselyyn ja antaa palautetta kuluneesta toimintakaudesta.
• Syksyn 2018 vahvuuspedagogiikkaan liittyvissä vanhempainilloissa perheille on ollut mahdollisuus osallistua toimintasuunnitelman tekoon kyselylomakkein ja heitä on rohkaistu

kertomaan toiveistaan ja ajatuksistaan. Huoltajien toiveet ja tärkeänä pitämät asiat näkyvät myös tässä toimintasuunnitelmassa ja toimintakaudelle asetetuissa tavoitteissa.
• Suosimme myös jatkossa toiminnallisia tapahtumia, joissa huoltajat pääsevät osallistumaan ja arvioimaan päiväkodin toimintaa.
• Huoltajien ajatuksia ja toiveita kuunnellaan arjen tilanteissa päivittäin. Kiinnitämme erityistä huomioita päivän kuulumisten sisältöihin.
• Omasta lapsesta keskustellaan tarkemmin aloituskeskustelussa ja vasu-, hyve- ja leops-keskusteluissa. Vasu-keskustelussa vanhemman kanssa sovitaan hänen toivomistaan

yhteistyötavoista. Muita osallisuuden muotoja ovat mm. asiakastyytyväisyyskyselyihin ja muihin kyselyihin vastaaminen.
• Ryhmistä lähtee perheille viikoittain toiminnasta ja tapahtumista kertova viikkokirje, joka on nähtävissä myös ryhmien ilmoitustauluilla. Vanhemmat voivat halutessaan vastata

viikkokirjeisiin.
• Teemme työtämme näkyväksi myös esimerkiksi valokuvien, digikehysten sekä kasvun kansioiden ja lasten töiden avulla.
• Vanhempainiltoihin, juhliin, tapahtumiin ja tempauksiin osallistuminen.
• Eri kulttuureiden näkyväksi tekeminen yhteistyössä päiväkodin kanssa.
• Johtaja tiedottaa pääsääntöisesti sähköpostitse viikkokirjeiden yhteydessä.

Monialainen yhteistyö
• Teemme monialaista yhteistyötä perusopetuksen, neuvolan, kirjaston, kiertävän erityislastentarhanopettajan ja suomi toisena kielenä-opettajan kanssa sekä tarvittaessa

terapeuttien, lastensuojelun ja lääkäreiden kanssa. Yhteistyökumppaneitamme on myös kaupungin kulttuuripalvelut – ja kohteet.

8


