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Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen

Vy Alppikylä-Suurmetsän toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2018-2019 perustuu Opetushallituksen 

antamiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä Helsingin kaupungin 

varhaiskasvatussuunnitelmaan (varhaiskasvatuslautakunta 16.5.2017)

Toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta Vy Alppikylä-Suurmetsässä 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
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 tai päiväkotiin ja sen jälkeen päiviä pidennetään sovitusti. Huoltaja on lapsen mukana 

tutustumisajan.

Aloituskeskustelu

• Aloituskeskustelu sovitaan käytäväksi kotona tai päivähoitopaikassa

• Aloituskeskustelu on perheen puheenvuoro, jossa he kertovat omasta lapsestaan ja toiveistaan henkilökunnalle

• Henkilökunta on olemassa lapsia ja perheitä varten

• Aloituskeskustelu käydään tutustumisjakson aikana

Varhaiskasvatuksen aloitus

• Huoltajien rooli on rohkaista lasta kaikissa päivän tilanteissa

• Varhaiskasvatuksen aloituksen päätöspäivästä lähtien lapsella on mahdollisuus jäädä päiväkotiin yksin ilman huoltajia

• Tästä päivästä lähtien päivähoitomaksu ja vakuutukset ovat voimassa 

Siirtyminen toiseen ryhmään

• Keskustelun käy vanhan ja uuden ryhmän henkilökunta tarvittaessa yhdessä huoltajien kanssa

Lapsiryhmien muodostamisen periaatteet

• Lapsiryhmien muodostamisessa otetaan huomioon lasten ikä, lasten tarpeet ja kaverisuhteet. Ryhmistä muodostetaan pedagogisesti 

toimivia.
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Oppimisympäristö

• Päiväkodeissa on käytössä monipuolisesti erikokoisia ja eri tarkoituksiin sopivia tiloja

• Suunnittelemme oppimisympäristöt pedagogisesti perustellusti

• Rakennamme oppimisympäristöt huomioiden lasten mielenkiinnon kohteet sekä lasten ikä- ja kehitystason ja muokkaamme niitä 

tarvittaessa ja otamme lapset mukaan suunnitteluun

• Huomioimme esteettisyyden eri tiloissa ja laitamme lasten töitä esille

• Oppimisympäristöinä toimivat myös päiväkotien pihat sekä lähiympäristö, kuten metsät, kentät ja leikkipuisto

• Oppimisympäristöjä ovat myös kauempana sijaitsevat retkikohteet sekä julkiset liikennevälineet

• Oppimista tapahtuu kaikkialla ja koko ajan ja aikuisen tehtävänä on tukea sekä 

sanoittaa lapsen toimintaa ja ajatusmaailmaa

• Huomioimme turvallisuuden kaikissa oppimisympäristöissä ja harjoittelemme 

lasten kanssa mm. turvallista liikkumista

• Harjoittelemme lasten kanssa välineistä ja tiloista huolehtimista esimerkiksi 

siivoamalla omat ja yhteiset leikit

• Emme salli kiusaamista ja harjoittelemme ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti

• Suhtaudumme luontoon ja ympäristöön vastuullisesti ja kunnioittavasti, esimerkiksi

jätämme retkipaikat siistiin kuntoon ja viemme roskat roskikseen
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Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa (sitova tavoite 2018)

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessi

• Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma

• Varhaiskasvatuskeskustelut käydään noin kahden kuukauden päästä siitä kun lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa

• Muuten keskustelut käydään marraskuun loppuun mennessä

• Henkilöstön lapsesta kokoamat havainnot käsitellään tiimissä

• Lapsen sekä huoltajan osallisuus näkyy lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa, esim. lasten haastattelut

• Ryhmissä arvioidaan varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista jatkuvasti pitkin toimintakautta. Varhaiskasvatussuunnitelmat 

arvioidaan myös aina kun lapsi siirtyy toiseen ryhmään, esiopetukseen, toiseen päiväkotiin tai aina tarvittaessa. 

• Varhaiskasvatuskeskustelut käydään ryhmän lastentarhanopettajan kanssa 

• 3 vuotta täyttäville lapsille tarjotaan mahdollisuutta käydä terveydenhoitajan ja suuhygienistin tarkastuksissa sekä osallistua 

vanhempien ryhmäkeskusteluun Neuvola päiväkodissa –mallin mukaisesti keväästä 2019 alkaen

• 4 vuotta täyttävien lasten kohdalla käydään myös Hyve4 –mallin mukaiset keskustelut ja tehdään yhteistyötä neuvolan kanssa
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Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa

Toiminnan suunnittelu lasten varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta

• Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien ja niihin kirjattujen pedagogisten tavoitteiden pohjalta tehdään ryhmän 

varhaiskasvatussuunnitelma

• Toiminta perustuu ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmaan ja lasten mielenkiinnon kohteisiin

• Ryhmissä tehdään pedagogista dokumentointia oppimisprosesseista

• Tavoitteita ja toimintaa sekä niiden arviointia tehdään näkyväksi ryhmätiloissa valokuvien tai esimerkiksi toiveiden puun avulla

• Arviointi keväällä 2019:

- Lapsen Vasu-prosessin toteutuminen edellä kuvatulla tavalla

- Henkilöstön lapsesta kokoamat havainnot on käsitelty tiimissä

- Lapsen ja huoltajien osallisuus on varmistettu

- Lasten vasut ja leopsit on laadittu ja kirjattu 30.11.2018 mennessä

- Pedagogiset tavoitteet on huomioitu ja niitä on käytetty ryhmien toiminnan suunnittelun pohjana

- Jokainen ryhmä esittelee vähintään yhden lasten ideoista käynnistyneen prosessin ja miten sitä on dokumentoitu
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Digitalisaation tupa-tavoite varhaiskasvatuksessa 

Yksikön oma kehittämiskohde: Digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisympäristöjen kehittämisessä

• Tavoite: Oppimisympäristöjen kehittäminen lasten kanssa hyödyntämällä digitaalisuutta

• Toimenpiteet:

- Lasten kanssa havainnoidaan ja arvioidaan eri oppimisympäristöjä

- Havainnoinnissa ja arvioinnissa hyödynnetään tabletteja ja digikehyksiä, lapset ottavat itse valokuvia tai videoita 

oppimisympäristöistä

- Oppimisympäristöjä muokataan ja kehitetään lasten toiveiden pohjalta

• Arviointi keväällä 2019:

- Onko oppimisympäristöjä kehitetty, onko lasten toiveet huomioitu ja ovatko lapset osallistuneet oppimisympäristöjen 

havainnointiin, arviointiin ja muutosten toteuttamiseen

- Ryhmien välillä jaetaan tietoa ja kokemuksia miten lasten osallisuus toteutui, miten digitaalisuutta hyödynnettiin ja miten 

oppimisympäristöjä kehitettiin

Alueen yhteinen tavoite: työpajat digi-osaamisen jakamiseen ja digi-messut

• Vy Alppikylä-Suurmetsästä osallistutaan alueen työpajoihin ja digi-messuille

• Osaamista jaetaan myös varhaiskasvatusyksikön sisällä
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Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, toimintakauden keskeiset 
periaatteet ja kehittämiskohde

Toiminta-ajatus

• Arvojamme ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus ja moninaisuus. Otamme huomioon lasten tarpeet ja kiinnostuksen 

kohteet. Kannustamme lapsia ja keskitymme heidän vahvuuksiinsa. Tavoitteemme on kasvattaa itsevarmoja lapsia, jotka 

tiedostavat omat vahvuutensa ja uskovat itseensä sekä mahdollisuuksiinsa.

Toimintakulttuurin kuvaus

• Toimimme mahdollisimman paljon pienryhmissä

• Hyödynnämme sisä- ja ulkotiloja porrastamalla ryhmien toimintaa

• Teemme yhteistyötä yli ryhmärajojen ja järjestämme esimerkiksi yhteisiä lauluhetkiä, juhlia ja muita tapahtumia

• Kiinnitämme erityistä huomiota turvallisuuteen

• Arvioimme toimintaamme ja toimintatapojamme säännöllisesti mm. pedagogisissa palavereissa

• Kehitämme ja jaamme osaamistamme (koulutuksiin ja työpajoihin osallistuminen, yksikön kehittämispäivät)

• Toimimme yhdessä ja opimme toisiltamme

• Kohtaamme lapset ja huoltajat sensitiivisesti

• Lapset ja huoltajat ovat mukana toimintakulttuurin kehittämisessä
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Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, toimintakauden keskeiset 
periaatteet ja kehittämiskohde

Vy Alppikylä-Suurmetsän kehittämiskohde toimintakaudella 2018-2019 on kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus.

• Tavoite: Teemme monikielisyyttä ja eri kulttuureita näkyväksi arjessa

• Toimenpiteet:

- Huomioimme ryhmissä lasten eri kielet, kulttuurit ja katsomukset

- Tutustumme ryhmissä näkyviin eri kieliin ja kulttuureihin lasten kanssa, mm. laulut, juhlat, lapset opettavat oman äidinkielensä

sanoja koko ryhmälle

- Rohkaisemme lapsia käyttämään kieltä monipuolisesti, omaa äidinkieltä saa puhua leikeissä

- Keskustelemme lasten kanssa erilaisuudesta ja sen arvostamisesta

- Hyödynnämme huoltajien asiantuntijuutta omasta kulttuuristaan, esim. he voivat lukea tai kertoa omalla kielellään tarinoita 

päiväkodissa, lapsi tai huoltajat voivat esitellä kuvia, esineitä, musiikkia tms. omasta kulttuuristaan

• Arviointi keväällä 2019:

- Miten olemme onnistuneet?

- Miten kehitämme toimintaamme jatkossa?

- Miten lasten ja huoltajien osallisuus toteutui?
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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. 

Vy Alppikylä-Suurmetsässä kehitetään toimintakaudella 

2018-2019 erityisesti laaja-alaisen osaamisen aluetta 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu.



Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

• Tavoite: Tutustumme eri kulttuureihin ja opimme arvostamaan niitä

• Toimenpiteet:

- Rohkaisemme lapsia kysymään ja ihmettelemään ääneen kohtaamaansa erilaisuutta ystävällisesti ja hyvien tapojen mukaisesti

- Toimimme lapsille mallina erilaisten kulttuurien myönteisestä kohtaamisesta

- Opettelemme tarkastelemaan asioita eri näkökulmista

- Leikimme leikkejä eri kulttuureista

- Tutustumme satuihin ja tarinoihin eri kulttuureista

- Tutustumme musiikkiin eri kulttuureista

- Tutustumme eri kulttuureiden juhlaperinteisiin ja ruokailutapoihin

- Huomioimme eri kulttuureita retkikohteiden valinnassa

• Arviointi keväällä 2019:

- Miten olemme onnistuneet?

- Mitä opimme?

- Miten lasten ja huoltajien osallisuus toteutui?
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Oppimisen alueet

Helsingin Vasusta on valittu oppimisen alue Kielten 

rikas maailma Vy Alppikylä-Suurmetsän kehittämisen 

alueeksi toimintakaudella 2018-2019.



Kielten rikas maailma

• Tavoite: Käytämme suomen kieltä monipuolisesti ja tutustumme muihin kieliin

• Toimenpiteet:

- Kannustamme lapsia käyttämään kieltä toisten lasten ja henkilöstön kanssa taitojensa mukaisesti

- Käytämme selkeää, mutta monipuolista kieltä

- Tarvittaessa käytämme kuvia, esineitä tai tukiviittomia

- Lasten kanssa harjoitellaan kertomista, selittämistä ja puheen vuorottelua

- Tutustumme erilaisiin teksteihin ja etsimme tietoa asioista yhdessä lasten kanssa

- Luemme satuja, kerromme tarinoita, loruttelemme ja laulamme

- Tutustumme monipuolisesti lastenkirjallisuuteen ja vierailemme kirjastossa

- Monilukutaidon opettelemisessa hyödynnämme tabletteja sekä alueen mediakassia

- Lainaamme alueen S2-kärryjä päiväkoteihin ja hyödynnämme niiden materiaaleja

- Hyödynnämme Kielinuppu –materiaalia ja Roihusten arjessa –materiaalia

- Huolehdimme eri kielitaustaisten lasten suomi toisena kielenä –opetuksesta

- Tutustumme lasten kanssa ainakin niihin kieliin, joita ryhmän lapset puhuvat

• Arviointi keväällä 2019:

- Miten olemme onnistuneet?

- Mitä opimme?

- Miten lasten osallisuus toteutui?
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Yhteistyö ja viestintä

Huoltajien osallisuus

• Päivittäiset keskustelut 

• Aloituskeskustelut ja vasut

• Vanhempainillat ja –kahvit

• Juhlat ja muut yhteiset tapahtumat

• Asiakastyytyväisyyskyselyt

• Tarjoamme huoltajille mahdollisuuksia osallistua toimintaan esimerkiksi retkillä, monikulttuurisuusviikolla tai toimintatuokioilla ryhmissä

• Huoltajilla mahdollisuus perustaa vanhempaintoimikunta

Toiminnasta viestiminen huoltajille

• Tiedotamme asioista ja tapahtumista monikanavaisesti

• Ryhmät tiedottavat toiminnastaan eteistiloissa olevissa viikko- tai kuukausikalentereissa 

• Toiminnasta kerrotaan myös sähköpostilla viikko- tai kuukausikirjeiden muodossa

Monialainen yhteistyö

• Yhteistyökumppaneitamme ja retkikohteitamme ovat mm. kirjastot, museot, seurakunta, Malmitalo ja Korkeasaari

• Teemme yhteistyötä alueen päiväkotien, leikkipuiston ja koulun kanssa

• Varhaiskasvatusalueellamme toimivat kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto) ja suomi toisena kielenä lastentarhanopettaja (S2-lto)

• Lapsen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa yhteistyökumppaneitamme ovat terveysasema, neuvola ja muut viranomaistahot
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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. 



Arviointi ja kehittäminen

• Mitä ja miten arvioimme:

• Työntekijän itsearviointi ja tiimien toiminnan arviointi:

- oman toiminnan jatkuva reflektointi

- lasten, vanhempien ja tiimikavereiden palautteen huomioiminen

- yksilö- ja tiimikehityskeskustelut esimiehen kanssa vuosittain 

- tiimisopimukset toimintakauden alussa ja niiden säännöllinen arviointi tiimipalavereissa

• Pedagogisen toiminnan arviointi:

- lasten vasujen pohjalta tehdyt ryhmävasut ohjaavat päivittäistä toimintaa

- toiminta on pedagogisesti perusteltua

- lasten ikä ja kehitystaso huomioidaan

- toiminnan tavoitteita ja niiden toteutumista arvioidaan lapsi-, ryhmä-, päiväkoti- ja yksikkötasolla

- suunnitelmia muokataan havaintojen ja lasten ja vanhempien palautteen perusteella

- moniammatillisilta asiantuntijoilta (kelto, S2-lto, puheterapeutit ym.) saatua tietoa hyödynnetään

- oppimisympäristöjä arvioidaan ja muokataan yhdessä lasten kanssa

- pedagogisia työtapoja arvioidaan tiimeissä ja valitaan tilanteeseen ja tarkoitukseen sopivia tapoja

- lasten vasujen ja ryhmävasun toteutumista arvioidaan säännöllisesti

- toimintaa arvioidaan pedagogisen dokumentoinnin pohjalta

- toimintaa kehitetään dokumentoinnin ja arvioinnin pohjalta
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Pedagoginen dokumentointi

• Mitä ja miten dokumentoimme:

- dokumentoidaan prosesseja, toimintaa, tekemistä ja lasten oppimista, ei vain lopputulosta

- dokumentointia tehdään yhdessä lasten kanssa

- dokumentoidaan lasten mielipiteitä, valintoja ja perusteluja omalle toiminnalleen

- valokuvataan lasten arkea

- dokumentoinnissa hyödynnetään tabletteja

- lasten töitä ja valokuvia on esillä ryhmissä

- lapsia haastatellaan ja havainnoidaan

- lapsilla on omia kasvunkansioita

- ryhmillä on viikko- tai kuukausikalentereita esillä

- vanhemmille lähetetään sähköisiä viikko- tai kuukausikirjeitä

- osa tiimeistä osallistuu pedagogisen dokumentoinnin verkkokurssille
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