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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

• Aloituskeskustelut pidetään lapsen kotona, mikäli se perheelle sopii.
• Uusille perheille jaetaan esite, jossa kuvataan päiväkotipäivä lapsen kannalta ja päivän tilanteet avataan 

vanhemmille viereisellä sivulla.
• Perheen kanssa sovitaan sopivan pituinen tutustumisjakso, jonka aikana lapsi ja vanhemmat tutustuvat uuteen 

ryhmään, sen toimintaan ja aikuisiin.
• Lapsen siirtyessä talon sisällä toiseen ryhmään, järjestetään siirtopalaveri henkilökunnan kesken. Pikkuhiljaa 

toteutettavilla ryhmävierailuilla lapsi tutustuu uuteen ryhmäänsä.
• Lapsiryhmät muodostetaan siten, että ne tukevat lapsen kasvua ja kehitystä. Henkilökunnan tekemät havainnot 

lapsista ja ryhmän toiminnasta ohjaavat prosessia. 
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Oppimisympäristö

• Aikuiset ja lapset suunnittelevat oppimisympäristöä yhdessä ja muokkaavat sitä omien tarpeidensa mukaisesti.
• Päiväkodissa on paljon pieniä jakotiloja, jotka ovat monipuolisessa käytössä.
• Toimintaa porrastamalla saadaan kaikki tilat käyttöön ja mahdollistetaan sekä rauhallisemmat että 

vauhdikkaammat leikit.
• Lasten töitä on esillä ryhmätiloissa ja yhteisissä tiloissa.
• Kaikki lapsiryhmät tekevät retkiä lähiympäristöön ja isommat lapset tutustuvat laajemmin kaupungin tarjoamiin 

monipuolisiin kohteisiin.
• Nestorissa on auennut lisärakennus ja nyt meillä on kaksi pihaa vierekkäin. Näitä molempia hyödynnetään lasten 

kanssa porrastamalla toimintaa. Lisäksi kaikki ryhmät käyttävät lähimetsiä ulkoillessaan.
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Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa (sitova tavoite 2018)

• Jokaisen perheen kanssa käydään vasu- tai leops-keskustelu syksyllä ja arviointikeskustelu keväällä. 
Käytyjen vasu-keskustelujen sekä omien havaintojensa pohjalta tiimit suunnittelevat lapsiryhmänsä toimintaa. 
Toiminnan suunnittelussa yhdistyvät lasten vahvuudet ja mielenkiinnonkohteet, vanhempien näkemys lapsesta ja   
henkilökunnan havainnot lapsiryhmästä. Työyhteisö arvioi toiminnan toteutumista pitkin vuotta yhdessä lasten 
kanssa. Vanhempien kanssa toimintavuotta arvioidaan keväällä pidettävässä keskustelussa.

Digitalisaation tupa-tavoite varhaiskasvatuksessa 

• Syksyn kehittämispäivässä teimme koko henkilökunnan kanssa digitalisaation itsearvioinnin. Tämän keskustelun 
pohjalta nostimme tälle vuodelle kehittämiskohteeksi osaamisen jakamisen oman yksikön sisällä. Henkilökunnalla 
on erilaista osaamista ja sitä osaamista jakamalla saamme laajennettua yhteistä osaamistamme.
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Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, toimintakauden keskeiset 
periaatteet ja kehittämiskohde

• Aikuiset havainnoivat lapsia ja tarttuvat herkästi erilaisiin lapsilta tuleviin leikkialoitteisiin ja mahdollistavat 
pitkäkestoisen leikin. Leikin valintaa tuetaan kuvilla.

• Tällä toimintakaudella kehittämiskohteenamme on ulkotoiminnan kehittäminen.
• Aikuiset mahdollistavat lasten ideoiden mukaisesti erilaisia leikkejä pihalla. He myös osallistuvat leikkeihin 

itse eri tavoin.
• Ryhmät vetävät vuorotellen erilaisia pihaleikkejä kaikille halukkaille lapsille.
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Laaja-alainen osaaminen

• Tänä vuonna panostamme lasten kanssa tunnetaitojen harjoitteluun.
• Vahvistamme lasten välistä vuorovaikutusta olemalla mukana leikeissä ja muodostamalla erilaisia leikkiryhmiä.
• Aikuiset auttavat lapsia tunnistamaan, nimeämään ja käsittelemään erilaisia tunnetiloja kuvien, keskustelujen 

ja draaman keinoin.
• Toiminnassa keskitytään lasten vahvuuksien esiin nostamiseen ja positiiviseen kannustamiseen.
• Aikuinen puuttuu kiusaamistilanteisiin aina ja selvittää asian yhdessä lasten kanssa loppuun saakka.



Oppimisen alueet

• Tänä vuonna toiminnassamme painottuu kielten rikas maailma. Vuorovaikutustaitojen kehittyminen auttaa lapsia 
esimerkiksi liittymään leikkeihin ja pääsemään paremmin osalliseksi toimintaan.

• Aikuiset mallintavat, sanoittavat ja jäsentävät asioita lapsille erilaisissa toiminnoissa sekä leikeissä.
• Aikuiset mahdollistavat kaikkien lasten osallisuuden ryhmässä, käyttäen esimerkiksi kuvia apuna.
• Aikuiset huomioivat lasten pienetkin vuorovaikutusaloitteet, jolloin lasten osallisuus lisääntyy.
• Lapsen oma äidinkieli ja kulttuuritausta huomioidaan esimerkiksi laulujen ja tervehdysten muodossa.



Yhteistyö ja viestintä

• Ryhmät järjestävät vanhemmille toiminnallisia tilaisuuksia, joissa he pääsevät yhdessä lapsensa kanssa 
osallistumaan toimintaan sisällä tai ulkona. 

• Esiopetusryhmillä ja integroidulla erityisryhmällä on keskusteleva vanhempainilta.
• Ryhmät järjestävät syksyisin ja keväisin haku- tai tuontikahveja, joissa vanhemmilla on mahdollisuus keskustella 

ajankohtaisista asioista henkilökunnan ja toisten vanhempien kanssa.
• Perheet saavat kuukausikirjeet ryhmistä, niissä kuvataan tapahtunutta toimintaa ja kerrotaan ajankohtaisista 

asioista ryhmässä.
• Esiopetuksen osalta yhteistyökumppanina on lähikoulu.
• Päiväkotimme toimii Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan harjoittelupäiväkotina. 

Päiväkodissamme harjoittelevat myös sosiaalialan oppilaitosten lähihoitajaopiskelijat.
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Pedagoginen dokumentointi

• Lapset ovat osallisia toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Ryhmät pitävät esimerkiksi 
lastenkokouksia, joissa lapset ideoivat ja arvioivat toimintaa.

• Keskeneräisiä projekteja jatketaan lasten kanssa, toiminta elää ja muokkautuu arjessa.
• Lapset ja aikuiset dokumentoivat eri tavoin arkeaan, videoiden, kuvaten, äänittäen, piirtäen. Näihin 

dokumentteihin palataan lasten kanssa ja työskentelyä jatketaan niiden pohjalta.
• Lasten esittämiin kysymyksiin lähdetään yhdessä etsimään vastauksia, esimerkiksi kirjoista tai internetistä.
• Kaikilla lapsilla on oma kasvunkansio, johon kerätään materiaalia lapsen koko Nestorissa olo ajan.
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