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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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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

• Yksikössämme on luontopainotus ja lisäksi toimintakautena 2018-2019 panostamme hyvän 

huomaamiseen sekä vahvuuksien hyödyntämiseen niin toiminnassa lasten kanssa kuin 

työyhteisössäkin.

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/strategia-ehdotus/


Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

• Päivähoidon aloituksesta ja tutustumisjaksosta keskustellaan johtajan kanssa jo valintavaiheessa. Perheet 

saavat ennen aloitusta myös infokirjeen, jossa kerrotaan mm. yhteystiedot sekä tietoa lapsen sijoituksesta 

sekä päiväkodin toiminnasta.

• Lapsen aloittaessa päiväkodissa perheen kanssa varataan aika aloituskeskusteluun, jossa he saavat kertoa 

lapsestaan, perheestään sekä odotuksistaan ja toiveistaan päiväkodin aloittamiseen ja arkeen liittyen. 

Keskustelussa päiväkodin työntekijä kertoo päiväkodin käytännöistä, ryhmän toiminnasta sekä päivärytmistä. 

Mahdollisuuksien mukaan aloituskeskustelu käydään perheen kotona.

• Aloituskeskustelun yhteydessä sovitaan lapsen tutustumisesta ryhmään. Tutustumisjakso on yleensä 1-2 

viikon mittainen huomioiden perheen tilanne ja lapsen yksilölliset tarpeet. 

• Lapsi tutustuu ryhmään yhdessä huoltajan tai muun läheisen aikuisen kanssa. Tutustumisjakson aikana 

tutustutaan ryhmäläisiin sekä arjen toimintaan pikku hiljaa kuormittamatta lasta liikaa. 

• Tutustumisen aikana on tärkeää, että ryhmän kasvattajat antavat aikaa uudelle lapselle luoden turvallisen 

ilmapiirin sekä luottamuksellisen suhteen niin lapseen kuin huoltajiin. Näin ryhmään jääminen 

tutustumisjakson jälkeen on helpompaa. Lapsella on hyvä olla mukana itselleen tärkeitä esineitä, esimerkiksi 

unilelu tai kuva perheestään.

• Myös ryhmässä on valmistauduttu uuden lapsen tuloon: hänellä on oma naulakko- ja ruokailupaikka ja 

lapsiryhmän kanssa on keskusteltu asiasta.

• Vanhempien kanssa järjestetään aikaa keskustelulle tulo- ja hakutilanteissa varsinkin tärkeässä 

aloitusvaiheessa, jotta kaikkiin kysymyksiin ja mahdollisiin huoliin voidaan vastata.
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Lapsiryhmien muodostaminen ja siirtyminen toiseen 

ryhmään

• Lapsiryhmät muodostetaan huomioiden lasten ikä, kehitystaso, kaverisuhteet ja muut tarpeet. Omien 

kotiryhmien sisällä sekä yhdessä naapuriryhmien kanssa muodostamme eri tavoin toimivia pienryhmiä, jotka 

perustuvat lasten tarpeisiin, toiveisiin, kiinnostuksen kohteisiin sekä oppimisen tukemiseen. Ryhmiä 

muodostaessa keskiössä on lapsen etu.

• Lapsen vaihtaessa ryhmää toimintakauden alussa, käydään jo edellisen toimintakauden lopulla (keväällä) 

tutustumassa uuteen ryhmään. Myös huoltajille järjestetään kahvittelutilaisuus uudessa ryhmässä. 

• Mahdollisuuksien mukaan entisestä ryhmästä siirtyy tuttu kasvattaja uuteen ryhmään ja muutoinkin tiimejä 

muodostaessa huomioidaan lapsiryhmän tarpeet.

• Kun perheelle kerrotaan lapsen siirtymisestä toiseen ryhmään, huoltajien on tärkeä käydä asiaa läpi lapsen 

kanssa kotona. Mikäli ryhmäsiirto tapahtuu toimintakauden keskellä, pääsee lapsi tutustumaan ryhmän 

lapsiin ja aikuisiin sekä ryhmätiloihin leikin kautta. Siirtymistä käsitellään yhdessä lapsen kanssa.
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Oppimisympäristö

• Päiväkodin tiloja käytetään monipuolisesti ja käytössämme on tilalukujärjestys. Sisätilojen lisäksi 

myös lähiluonto- ja puistot sekä kulttuurikohteet ovat osa oppimisympäristöä ja retkeilemme 

näissä säännöllisesti.

• Käytössämme on myös muiden toimijoiden tiloja, kuten nuorisotalon ja koulun liikuntasalit.

• Oppimisympäristö leikkeineen ja peleineen on jatkuvasti ja aina tarpeen tullen muuntuva. Sitä 

muokatessa huomioimme lasten mielenkiinnon kohteet sekä tarpeet. 

• Ryhmissä on käytössä leikinvalintataulut, jotka selkeyttävät valittavissa olevia leikkejä ja tukevat 

leikkiin sitoutumisessa.

• Oppimisympäristössä on paljon kuvia leikkien tukena, esim. rajaamassa tai ohjaamassa 

leikkitilaa sekä kuvaamassa viikko-ohjelmaa.
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja yhteisesti 

sovitut käytänteet

• Vasuprosessi alkaa aloituskeskustelusta sekä perheeseen ja lapseen tutustumisesta. Henkilöstö tekee 

lapsesta havaintoja, joiden pohjalta alkaa varhaiskasvatussuunnitelman valmistelu. Havainnointi 

mahdollistuu parhaiten toimimalla pienryhmissä.

• Huoltajille jaetaan etukäteen keskusteluun valmistavat kysymykset, jotka he palauttavat hyvissä ajoin ennen 

keskustelua ryhmänsä henkilöstölle. 

• Jokaisella tiimillä on oma vasukeskusteluviikko, jolloin ryhmän opettajan käytössä on tila ja tietokone. 

Keskustelujen onnistumiseksi kummiryhmä on valmiudessa auttamaan tämän viikon aikana. Myös huoltajia 

infotaan vasuviikon ajankohdasta ajoissa.

• Keskustelussa esiin nousseet asiat ja sovitut pedagogiset toimenpiteet käydään koko tiimin henkilöstön 

kanssa läpi mahdollisimman pian ja kirjataan myös ryhmätoimintasuunnitelmaan, joka toimii arjen työkirjana 

ohjaamassa toiminnan suunnittelua.

• Lapsen vasua päivitetään ja sinne kirjattujen toimenpiteiden toteutumista arvioidaan aina tarpeen tullen, 

mutta viimeistään keväällä yhdessä lapsen huoltajien kanssa.  

• Lapsen siirtyessä ryhmästä toiseen pidetään siirtopalaveri ryhmien lastentarhanopettajien kesken 

varmistaen tärkeän tiedon siirtymisen. 
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Digitalisaation tupa-tavoite varhaiskasvatuksessa 

• TAVOITTEENA:

• Henkilöstön digiosaamisen lisääminen ja osaamisen jakaminen

• Digivälineiden käytön lisääminen arjessa niin, että se tukee lasten kehitystä ja oppimista sekä motivaatiota 

oppimiseen.

• Lasten ja aikuisten yhteisen dokumentoinnin ja arvioinnin lisääminen.

• TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

• Jaetaan digiosaamista alueen yhteisissä foorumeissa ja huolehditaan siitä, että uusi osaaminen jaetaan 

omaan yksikköön.

• Jaetaan tietotaitoa yksikön sisällä matalan kynnyksen työpajoissa, joissa harjoitellaan yhdessä mm. 

digivälineiden käyttöä pedagogisessa toiminnassa. Työpajat ovat kestoltaan n. 30-45 min ja sitä ohjaa 

työyhteisön jäsenet vuorollaan osaamistaan jakaen.

• Mahdollisestaan koulutuksissa käynti.

• Valitaan digitalisaation vastuuhenkilöt yksikköihin.

• Jaetaan hyviä käytänteitä ja materiaalia alueella (digikansio)

• Pidetään digivälineet ja teknologia saatavilla sekä käytetään niitä monipuolisesti eri tilanteissa.

• Kannustetaan lapsia käyttämään teknologiaa apuna arjen tilanteissa ja oman toiminnan dokumentoinnissa.

• Arvioidaan digitoiminnan tavoitteita ja hyödynnetään suunnittelussa.
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Toimintakulttuurin kuvaus

• Yksikössämme leikki on arvokasta ja toiminnan oleellinen ja näkyvä osa. Lapset voivat 

valita mm. leikkivalintakorttien avulla leikkinsä. Leikkipaikat ja välineet on valittu lapsia 

kuunnellen ja mielenkiinnon kohteet ja tarpeet huomioiden. Henkilöstö on leikissä läsnä, 

havainnoiden, osallistuen ja ohjaten.

• Ristiriitojen selvittelyyn käytämme miniVersoa eli vertaissovittelumenetelmää. Kuvien 

tuella ja yhdessä aikuisen kanssa lapset oppivat ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti. 

Tunnekortit, tunnekerhot ja vuorovaikutusleikkikerhot ovat osana arkeamme.

• Arjessa käytämme rikasta, monipuolista ja kuvin tuettua kieltä. Hyödynnämme lasten ja 

perheiden erilaista kulttuuritaustaa esim. kutsumalla perheitä esittelemään omaa 

kulttuuriaan ja kotimaataan. Tutustumme lasten kanssa eri maiden lauluihin, satuihin ja 

leikkeihin.

• Kannustamme lasta itse pohtimaan ja etsimään vastauksia.  Pysähdymme lapsen 

kysymyksen ääreen ja kannustamme itsenäiseen pohdintaan: ”Mitä sinä itse ajattelet?”. 

Yhdessä kokeilemme ja harjoittelemme uusia asioita, taitoja, toimintatapoja ja leikkejä.

9



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. 

• Toimintakaudella yksikössämme painotetaan ajattelutaitoja ja oppimisen iloa. Kannustamme 

lapsia tekemään havaintoja, pohtimaan, etsimään ratkaisuja yhdessä keskustellen, kysymään ja 

kyseenalaistamaan. Aikuinen ei anna valmiita vastauksia vaan antaa lapselle aikaa oivaltaa itse. 

• Toimintakauden teemana on ”Sukella seikkailuun”. Teemaa toteutetaan monipuolisesti eri 

ympäristöissä, eri oppimisen alueita hyödyntäen ja lasten vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet 

huomioiden.
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Oppimisen alueet

• Yksikössämme painottuu vuorovaikutustaidot ja positiivinen, vahvuuksia korostava pedagogiikka. 

Lasten kanssa keskustellaan vahvuuksista ja kuvakorttien ja esimerkkien kautta käsitteet 

avautuvat lapsille. 

• Tunnekortit, vahvuuskorit, tunnekerhot ja leikkikerhot ovat osana arkeamme.

• Kehittämisen alueina yksikössämme ovat osallisuus ja suvaitsevaisuus. Moninaisuudesta 

keskustellaan ja lasten kanssa tutustutaan erilaisiin tapoihin, kulttuureihin ja kieliin. 
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Yhteistyö ja viestintä

• Aloitus- ja vasukeskustelussa esiin nousseet asiat ja vanhempien toiveet ovat yhtenä pohjana toiminnan 

toteutuksessa.

• Muita yhteistyömuotoja huoltajien kanssa ovat mm. viikkoraportit, kuukausikirjeet, esillä oleva viikko-ohjelma 

ja päivittäinen kuulumisten vaihto. Kiireellisissä tai mieltä painavissa asioissa voimme soittaa tai lähettää 

tekstiviestejä puolin ja toisin. 

• Yksikössämme toimivat aktiiviset vanhempaintoimikunnat, jotka mahdollistavat lapsille elämyksellistä 

toimintaa sekä yhteisiä tapahtumia perheille. 

• Vanhemmilla on keskenään käytössään yhteisiä Facebook ja Whatsapp- ryhmiä. Vanhempainillat ovat 

vanhempia osallistavia mm. learning cáfe menetelmää, porinapiiriä tai kahoot-verkkokyselyä käyttämällä.

• Ryhmissä järjestetään toimintaa, johon perheet voivat osallistua. Esimerkiksi isovanhempien päivä sekä 

isän- ja äitienpäiväaamiaiset sekä peli-ja leikki aamu- ja/tai iltapäivät.

• Teemme yhteistyötä lähikoulujen ja Nuorisotalon kanssa, joiden tapahtumiin osallistumme ja joiden tiloja 

käytämme aktiivisesti.
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Pedagoginen dokumentointi ja arviointi

• Toimintasuunnitelmaan nostetaan vuosittain painopisteitä henkilöstön, huoltajien ja lasten näkökulmasta 

edellisvuotta arvioiden huomioiden esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelmista nousseita toiveita ja ideoita 

lisäten lasten ja perheiden osallisuutta. 

• Toimintaamme arvioidaan ja kehitetään yhteisissä ja säännöllisissä foorumeissa, kuten vasuvastuuryhmät, 

porinaryhmät, yksikönkokoukset ja kehittämispäivät.

• Yksikön tavoitteena tälle toimintakaudelle on kehittää henkilöstön yhteistyötä ja vahvuuksien hyödyntämistä 

yli ryhmärajojen.

• Toimintaa ja ryhmän pedagogisia ratkaisuja arvioidaan jatkuvasti ja viikoittain tiimipalavereissa. Tiimissä 

etsitään yhdessä toimivia tapoja, kannustetaan ja annetaan rakentavaa palautetta. 

• Ryhmän arvioinnin tukena käytetään tehtyjä havaintoja sekä arviointiympyrää.

• Ryhmät tekevät varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta ryhmäntoimintasuunnitelman, johon on kirjattu 

yhteiset päätökset sekä toiminnan tavoitteet ja menetelmät.

• Lapsen kasvunkansio on tärkeä osa dokumentointia ja arviointia ja lasten kanssa käydään keskustelua 

kuvista, projekteista, retkistä ja erilaisista tapahtumista.

• Toimintavuonna 2018-2019 henkilöstö harjoittelee yhdessä lasten kanssa uusien digivälineiden käyttöä 

pedagogisen dokumentoinnin tukena.
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