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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 yksikössä pedagogisesti käytännössä 

toteutetaan. Yksikön toimintasuunnitelma laaditaan toimintakaudelle ja siihen kirjataan 

toimintakauden varhaiskasvatuksen painopistealueet ja kehittämiskohteet.

• Toimintasuunnitelma rakentuu jokaiselle lapselle yhdessä vanhempien kanssa laaditun lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelman, ryhmien toiminnan suunnitelmien, vanhempainiltojen ja edellisen 

toimintakauden arvioinnin sekä asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta.
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Työtämme ohjaavat yhteiset arvot

Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu 

Varhaiskasvatussuunitelman perusteissa 2016 määritellyille arvoille ja Helsingin kaupungin 

strategiaan (2017-2021).

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritellyt arvot

• Lapsuuden itseisarvo

• Ihmisenä kasvaminen

• Lapsen oikeudet

• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus

• Perheiden monimuotoisuus

• Terveellinen ja kestävä elämäntapa

12.12.2018 Vy Rööperi-Wilhola 3

https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/varhaiskasvatus/perusteet
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/strategia-ehdotus/


12.12.2018 Vy Rööperi-Wilhola 4

Oppimisympäristö

• Oppimisympäristöksi käsitämme päiväkodin, 

sen lähiympäristön ja koko kaupungin.

• Lasten kiinnostuksen kohteet ja ryhmien 

toiminnan suunnitelmat ovat 

oppimisympäristön suunnittelun perusteena.

• Lapsia osallistetaan oppimisympäristön 

rakentamiseen päiväkodissa havainnoimalla ja 

arvioimalla säännöllisesti leikkien toimivuutta. 

• Lapsiryhmissä käytetään leikkitauluja ja kuvin 

tuettua leikkiä.



Yhteistyö ja viestintä

Huoltajien osallisuus

Vanhemmat saavat ideoida vanhempainillassa tulevaa toimintakautta ja keskusteluissa kerätään tietoa 

vanhempien sekä lasten odotuksista toimintakaudesta. Lisäksi vanhemmat osallistuvat päiväkodissa 

järjestettäviin juhliin, tilaisuuksiin ja vanhempainiltoihin. Tiedotamme pääosin sähköpostilla ja 

Instagramin välityksellä. Ryhmien viikko-ohjelmat näkyvät ilmoitustauluilla. Päivän tapahtumista ja 

kuulumisista keskustelemme tuonti- ja hakutilanteissa.

Monialainen yhteistyö

Varhaiskasvatuksen järjestämisessä teemme yhteistyötä suomi toisena kielenä lastentarhanopettajan 

(S2-lto), kiertävän erityislastentarhanopettajan (kelto), neuvolan ja eri terapiapalveluiden kanssa. 

Lisäksi hyödynnämme alueen kulttuuritoimijoita, erityisesti Rikhardinkadun kirjastoa ja Ateneumia.
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Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessi

Vy Rööperi-Wilhola

12.12.2018 Vy Rööperi-Wilhola 6

LAPSEN VASU

RYHMÄN 
LASTEN 

VASUJEN 
KOONTI

RYHMÄN 
TOIMINNAN 

SUUNNITELMA

YKSIKÖN 
TOIMINTA-

SUUNNITELMA



Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

• Ennen lapsen aloittamista päiväkodissa päiväkodinjohtaja ja perhe sopivat käytännön järjestelyistä 

ja aikataulusta noin kahden viikon mittaiseen tutustumisjaksoon.

• Tutustumisjaksolla pidetään lastentarhanopettajan kanssa aloituskeskustelu ja tehdään viikko-

ohjelma tutustumisesta.

• Lapsiryhmät ovat muodostettu yksikössä varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelujen, lasten 

ikärakenteiden ja toimintaympäristön mahdollisuuksien perusteella. Ryhmien moninainen 

ikärakenne tukee lasten kasvua ja oppimista, yhteisöllisyyttä sekä ryhmien pysyvyyttä. 

• Lapsen mahdollinen siirtyminen toiseen ryhmään tapahtuu yhdessä vanhempien kanssa 

keskustellen ja lapsen edunmukaisesti huomioiden hänen kaverisuhteensa.  
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Lapsen vasu toiminnan suunnittelussa
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• Varhaiskasvatuskeskustelut 

käydään jokaisen perheen kanssa 

alkusyksyllä ja 

varhaiskasvatussuunnitelmat 

arvioidaan keväällä yhdessä 

vanhempien kanssa.

• Jokaiselle perheelle jaetaan ennen 

keskustelua esitäytetty 

keskustelulomake.

• Lapsen kiinnostuksen kohteita ja 

orastavia taitoja kartoitetaan 

tiimeissä sovituilla tavoilla.



Rööperi-Wilholan toimintakulttuuri

Rööperi-Wilholassa keskitytään leikkiin kannustavaan toimintakulttuuriin, hyvekasvatukseen ja 
vertaissovitteluun.
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MiniVerso

• sovittelun pelisääntöihin pohjautuva arjen työkalu

• toimintamalli, jonka avulla aikuinen auttaa lapsia itse 

löytämään ratkaisuja ristiriitoihinsa 

• MiniVerso luo edellytykset lasten osallisuudelle, 

jossa lasta kunnioitetaan ja kuunnellaan. Riitojen 

ratkaisu sovitellen ei leimaa lapsia pahoiksi ja 

hyviksi

http://www.ssf-

ffm.com/vertaissovittelu/index.php?id=MINIVERS

O

Hyvekasvatus

• pohjautuu Hyveet elämässä -työkaluun

• vanhemmat pääsevät mukaan valitsemaan hyveet, 

joiden mukaan lapsia yhdessä kasvatetaan niin 

päiväkodissa kuin kotona

• ”Kerran hyveen toteuttamisesta kiinni jäänyt haluaa 

tehdä asioita sen eteen, että jäisi siitä kiinni 

uudelleen mahdollisimman pian, ja niin hyveestä 

tulee nopeasti tapa.” (Antti Kylliäinen) 

http://www.hyveetelamassa.fi/

http://www.ssf-ffm.com/vertaissovittelu/index.php?id=MINIVERSO
http://www.hyveetelamassa.fi/


Laaja-alainen osaaminen

Toimintakaudella 2018-2019 painopisteenä on kulttuurikasvatuksen, vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojen ja 
suunnitelmallisen ulkotoiminnan lisääminen musakärrypedagogiikan sekä ulkopedagogiikan avulla. 

Musakärrypedagogiikka

• Koko talon lauluhetkillä vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja pysyvyyttä 

• Ryhmillä käytössä musiikkikasvatuksen menetelmät siirtymätilanteissa

• Musakärry-iltapäivä jokaisella ryhmällä

Ulkopedagogiikka

• Liikuntapussi rikastuttamassa ulkotoimintaa

• Tavoitteellista toimintaa järjestetään ulkona ja lähiympäristössä

• Koko kaupunki oppimisympäristönä

• Lasten sitoutumista ulkoleikkeihin vahvistetaan ulkoleikkitaulun avulla
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Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen

Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehittämisen 

keskeinen työmenetelmä. Yksikössämme dokumentoidaan kuukausisuunnitelmiin, oppimisympäristöihin, lasten 

vasuihin ja kansioihin sekä Instagramiin. Toiminnan arviointia tehdään yksikössä säännöllisesti, niin toimipiste-

kuin ryhmätasollakin. Arvioimme toimintaa lasten ja vanhempien kanssa pedagogista dokumentointia hyödyntäen 

ja käytämme tietoa kehittämistyössä. 

Digitalisaation tavoite Rööperi-Wilholassa 2018-2019

Tavoitteena toimintakaudelle on tietoteknologian erilaisten käyttömahdollisuuksien jakaminen yksikössä ja 

osaamisen vahvistaminen. 

• Molemmilla yksikön päiväkodeilla on yhteinen Instagram-tili, jota jokainen ryhmä käyttää dokumentointiin.

• Jokaisella ryhmällä on oma tabletti ja sovelluksia käytetään monipuolisesti.

• Lisätään toimintamahdollisuuksia jakamalla materiaalia ja ideoita.

Pedagoginen digiosaaminen on myös osa koko alueen koulutussuunnitelmaa 2019 

• Alueella järjestetään tablettien käyttökoulutusta työpajoissa ja kartoitetaan alueelta digiosaajat, jotka 

muodostavat alueen digiverkoston, joilta voi tarvittaessa kysyä neuvoa.

12.12.2018 Vy Rööperi-Wilhola 11


