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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
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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Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen
Tutustuminen
• ennen kuin lapsi aloittaa päiväkodissa hän tulee tutustumaan yhdessä huoltajien kanssa päiväkotiin mahdollisuuksien mukaan
• tutustuminen aloitetaan sovitusti 1-2 viikkoa ennen kuin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa riippuen lapsen iästä ja tarpeista
• aluksi lapsi tulee leikkimään pihalle ja sen jälkeen päiviä pidennetään sovitusti. Huoltaja on lapsen mukana tutustumisajan

Aloituskeskustelu
• perheen kanssa sovitaan aloituskeskustelu käytäväksi kotona tai päivähoitopaikassa
• aloituskeskustelu on perheen puheenvuoro, jossa he kertovat omasta lapsestaan ja toiveistaan henkilökunnalle
• aloituskeskustelu käydään ennen varhaiskasvatuksen aloittamista

Varhaiskasvatuksen aloitus
• vanhempien rooli on rohkaista lasta kaikissa päivän tilanteissa (ruokailu, lepohetki jne.)
• varhaiskasvatuksen aloituksen päätöspäivästä lähtien lapsella on mahdollisuus jäädä päiväkotiin yksin ilman vanhempia
• tästä päivästä lähtien varhaiskasvatusmaksu ja vakuutukset ovat voimassa

Lapsen vasuprosessi
• varhaiskasvatuskeskustelut käydään viimeistään kahden kuukauden päästä siitä kun lapsi on aloittanut päiväkodissa. Muuten
varhaiskasvatuskeskustelut käydään lokakuun loppuun mennessä.
• varhaiskasvatuskeskustelut arvioidaan yhdessä huoltajien kanssa aina kun lapsi siirtyy toiseen ryhmään, esiopetukseen, toiseen
päiväkotiin tai aina tarvittaessa. Muuten varhaiskasvatuskeskustelut arvioidaan seuraavan vuoden lokakuun loppuun mennessä
• varhaiskasvatuskeskustelut käydään ryhmän lastentarhanopettajan kanssa

Siirtyminen toiseen ryhmään/siirto toiseen päiväkotiin
• keskustellaan perheen kanssa hyvissä ajoin
• lapselle mahdollisuus tutustua uuteen ryhmään
• aloituskeskustelu käydään Lapsen vasun arvioinnin yhteydessä
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Oppimisympäristö
Päivähoitoyksikkömme koostuu kahdesta päiväkodista, joissa on yhteensä yhdeksän ryhmää;
•

Kaskisavussa on viisi lapsiryhmää, joista yksi on esiopetusryhmä ja yksi on integroitu erityisryhmä

•

Pentinkulmassa on neljä lapsiryhmää, joista yksi on esiopetusryhmä

Päiväkodin tilojen lisäksi käytämme ensisijaisesti lähiympäristömme kohteita: lähimetsät ja -puistot, lähikirjasto ja lähialueen liikunta-alueet. Hyödynnämme
mahdollisuuksien mukaan kaupungin tarjoamia retkikohteita (kirjastot, museot, teatterit, näyttelyt, pajat, luonto- ja liikuntakohteet).

Tavoite
•

oppimisympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa

Toimenpiteet
•

oppimisympäristöä suunnitellaan ja rakennetaan lasten ikä- ja kehitystaso huomioiden

•

ryhmätiloja muokataan lasten kiinnostuksen kohteiden ja toiminnan mukaan

•

kaikki lapsiryhmät toimivat säännöllisesti lähiympäristössä

Arviointi tehdään alla olevan mallin mukaan kevään kehittämispäivällä tai tarvittaessa aiemmin.
Toimenpiteiden toteutumisesta

Kuvaa
huonosti

Kuvaa
jonkin verran

Kuvaa
melko hyvin

Kuvaa
erittäin hyvin

Mitä seuraavaksi ?

Suunnittelemme ja rakennamme oppimisympäristöä lasten
ikä- ja kehitystaso huomioiden
Ryhmätiloja muokataan lasten kiinnostuksenkohteiden ja
toiminnan mukaan
Kaikki lapsiryhmät toimivat säännöllisesti lähiympäristössä
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Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa

(sitova tavoite 2018)

Ryhmän toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin kirjatut
pedagogiset tavoitteet

Toimenpiteet
•
•
•
•

lapsen Vasukeskustelut käydään sovitusti tiiviissä aikataulussa
varsinainen lapsen Vasukeskustelu käydään lokakuun loppuun mennessä
lastentarhanopettaja tekee koonnin ryhmän lasten kiinnostuksen kohteista ja pedagogisista toimenpiteistä
ryhmän henkilöstö yhdessä laatii tämänvuotisen ryhmän toiminnan suunnitelman ottaen huomioon lasten
kiinnostuksen kohteet ja pedagogiset toimenpiteet
• keväällä ja tarpeen vaatiessa arvioidaan lapsen vasu ja ryhmän toiminnan suunnitelma

Arviointi tehdään alla olevan mallin mukaan kevään kehittämispäivällä tai tarvittaessa aiemmin.
Toimenpiteiden toteutumisesta

Kuvaa
Huonosti

Kuvaa
jonkin verran

Kuvaa
melko hyvin

Kuvaa
erittäin hyvin

Mitä seuraavaksi ?

Lasten Vasut lokakuun loppuun mennessä
Koonti ryhmän lasten kiinnostuksen kohteista ja pedagogista
toimenpiteistä

Ryhmän toiminnan suunnitelman ottaen huomioon lasten
kiinnostuksen kohteet ja pedagogiset toimenpiteet
Ryhmän toiminnan suunnitelman arviointi
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Digitalisaation tupa-tavoite varhaiskasvatuksessa
• Tavoitteenamme on lisätä osaamista yksikössämme sille tasolle, että jokainen osaisi hyödyntää välineitä ryhmän
jokapäiväisessä arjessa
• Toimenpiteeksi sovimme sen että jokainen lapsiryhmässä työskentelevä työntekijä osaa käyttää ryhmiin hankittuja
mobiililaitteita
• osaa ottaa valokuvan ja videon mobiililaitteella
• osaa esittää sen oman lapsiryhmälle
• jokainen lastentarhanopettaja osallistuu alueellamme järjestettävään digitalisaatiotyöpajaan

• Arviointi, tehdään alla olevan mallin mukaan kevään kehittämispäivällä tai tarvittaessa aiemmin.

Toimenpiteiden toteutumisesta

Kuvaa
huonosti

Kuvaa
jonkin verran

Kuvaa
melko hyvin

Kuvaa
erittäin hyvin

Mitä seuraavaksi ?

Osaa ottaa valokuvan ja videon mobiililaitteella
Osaa esittää sen omalle lapsiryhmälle
Jokainen yksikön lastentarhanopettaja
osallistuu alueemme digitalisaatiotyöpajaan

• Varhaiskasvatusalueemme yhteinen digitalisaation tavoite: Järjestämme työpajat, joissa tavoitteena on digitalisaation
osaamisen jakaminen
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Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, toimintakauden
keskeiset periaatteet ja kehittämiskohde
Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri
Viime toimintakaudella nostimme varhaiskasvatusyksikkömme kehittämiskohteeksi Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustavan yhteisön. Jatkamme tätä
kehittämiskohdetta, koska se on hyväksi havaittu ja haluamme kehittää sitä edelleen. Esittelimme tämän kehittämiskohteen myös tämän syksyn ryhmien
vanhempainilloissa. Vanhempainilloissa ja lasten vasukeskusteluissa nousi esille myös vanhempien näkemys lapsen leikin ja leikkikavereiden tärkeydestä, mikä vahvisti
näkemystämme kehittää edelleen Leikkimaa ideaa.

Tavoitteet:
• lisätä yksikössämme lasten osallisuutta leikki- ja oppimisympäristön rakentamiseen ja ideoimiseen sekä kehittää pitkäkestoista leikkiä

Toimenpiteet:
• otamme vähintään kolme teemaa toimintakaudella 2018-2019, jotka voivat tapahtua myös ulkona
• teema jatkuu ja elää myös ryhmissä muuna aikana
• lapset saavat esitellä leikkiympäristöä vanhemmilleen

Arviointi (Tällä mallilla arvioimme toimenpiteidemme onnistumista kevään kehittämispäivällä ja tarvittaessa useammin)

Toimenpiteiden toteutumisesta

Kuvaa
Huonosti

Kuvaa
jonkin verran

Kuvaa
melko hyvin

Kuvaa
erittäin hyvin

Mitä seuraavaksi ?

Otamme vähintään kolme teemaa toimintakaudella 2018-2019, jotka
voivat tapahtua myös ulkona
Teema jatkuu ja elää myös ryhmissä muuna aikana
Lapset saavat esitellä leikkiympäristöä vanhemmilleen
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Laaja-alainen osaaminen sekä
oppimisen alueet
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.
Kaskisavun ja Pentinkulman Vasupuu
•

kertoo Kaskisavun ja Pentinkulman toiminnasta ottaen huomioon sekä laaja-alaisen osaamisen että oppimisen alueet

•

jokaisessa ryhmässä on esillä oma puu, johon dokumentoidaan lasten toimintaa

•

tänä vuonna kokoamme Vasupuuhun myös vanhempien odotuksia ja ideoita toiminnalle sekä nostamme esiin lasten kiinnostuksen

kohteet.

Seuraavalla sivulla yksi kuvitteellinen esimerkki Vasupuusta.

30.10.2018

Etunimi Sukunimi
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Yhteistyö ja viestintä
Säännöllinen yhteistyö on oleellista, jotta perheiden ja henkilöstön yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään
kokonaisuuden.

Tavoitteet
Tavoitteena on lisätä perheiden osallisuutta yksikön toimintaan ja samalla lisätä asuinalueen yhteisöllisyyttä.
Toisena tavoitteena on kehittää viestintää, joka avaa perheille yksikkömme toimintaa.

Toimenpiteet
•
•
•
•

vanhemmat osallistuvat toimintasuunnitelmien tekoon vanhempainilloissa, jossa heiltä kysytään toiveita ja ideoita
toiminnalle
kannustetaan perheitä osallistumaan vanhempaintoimikunnan toimintaan
jokainen ryhmä aloittaa toiminnasta tiedottamisen sähköpostilla
sosiaalisen median käyttöä kokeillaan vähintään yhdessä ryhmässä toimikauden aikana

Arviointi (Tällä mallilla arvioimme toimenpiteidemme onnistumista kevään kehittämispäivällä ja tarvittaessa useammin)
Toimenpiteiden toteutumisesta

Kuvaa
Huonosti

Kuvaa
jonkin verran

Kuvaa
melko hyvin

Kuvaa
erittäin hyvin

Mitä seuraavaksi ?

vanhemmat osallistuvat toimintasuunnitelmien tekoon
vanhempainilloissa, jossa heiltä kysytään toiveita ja ideoita toiminnalle

kannustetaan perheitä osallistumaan vanhempaintoimikunnan
toimintaan
jokainen ryhmä aloittaa toiminnasta tiedottamisen sähköpostilla
sosiaalisen median käyttöä kokeillaan vähintään yhdessä ryhmässä
toimikauden aikana
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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
Tavoitteenamme on saada pedagoginen dokumentointi arjen työkaluksi koko yksikössä
Pedagoginen dokumentointi on jatkuva prosessi, jossa havainnot, dokumentit ja niiden vuorovaikutuksellinen tulkinta muodostavat
ymmärrystä pedagogisesta toiminnasta ja mahdollistavat myös lasten ja huoltajien osallistumisen toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja
kehittämiseen.

Toimenpiteet
•
•
•
•
•
•

lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista arvioidaan jatkuvasti tiimipalavereissa sekä perheiden kanssa.
ryhmän toiminnan suunnitelmaa arvioidaan jatkuvasti tiimipalavereissa, ja lopullinen arviointi ja dokumentointi tapahtuu toukokuussa.
yksikön toimintasuunnitelmaa arvioidaan lastentarhanopettajien pedagogisessa ryhmissä säännöllisesti.
lopullinen yksikön toimintasuunnitelman arviointi ja dokumentointi tapahtuu yksikön kehittämispäivänä syyskuussa.
uusi yksikön toimintasuunnitelma tehdään arvioinnin pohjalta lokakuussa.
lisäksi päiväkoti Kaskisavu osallistuu digitaalisen portfolion pilotointiin Helsingissä

Arviointi (Tällä mallilla arvioimme toimenpiteidemme onnistumista kevään kehittämispäivällä ja tarvittaessa useammin)
Toimenpiteiden toteutumisesta

Kuvaa
Huonosti

Kuvaa
jonkin verran

Kuvaa
melko hyvin

Kuvaa
erittäin hyvin

Mitä seuraavaksi ?

Jatkuva lasten varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen
arviointi
Ryhmien toiminnan suunnitelmien arviointi tiimipalavereissa
Yksikön toimintasuunnitelman arviointi pedagogisissa
ryhmissä
Yksikön toimintasuunnitelman lopullinen arviointi ja uusien
toimenpiteiden asettaminen
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