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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/


5

Lapsen varhaiskasvatuksen 

aloittaminen
Kun lapselle on myönnetty päiväkotipaikka Takataskusta, päiväkodin johtaja on yhteydessä perheeseen ja 

antaa heille lapsen tulevan ryhmän yhteystiedot. Puhelimitse sovimme perheen kanssa ensimmäisen 

tutustumiskäynnin. Ryhmän kasvattaja käy vanhempien kanssa aloituskeskustelun ja

sopii lapsen tutustumisjakson pituuden yhdessä heidän kanssaan.

Yhteisen kielen puuttuessa käytämme keskustellessa tulkkia.

Hoitosuhteen alussa annamme lapselle läheisyyttä ja turvaa hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaan. 

Ryhmien rakenne on pitkälti ikään ja kehitykseen perustuva, mikä mahdollistaa paremmin toiminnan 

suunnittelun lapsille vuorohoidossa. 

Lapsen siirtyminen seuraavaan ryhmään valmistellaan kertomalla lapselle siirtymisestä, vierailuilla uuteen 

ryhmään sekä siirtopalaverilla.



Oppimisympäristö
• Jokaisella ryhmällä on oma ryhmätilansa. Iltaisin ja viikonloppuisin 

käytämme kaikkia päiväkodin tiloja. Saamme käyttää myös Malmin 

Työväentalon salia torstai aamuisin. Pääasiassa Etu-,Taka- ja Sivutaskun 

ryhmät käyttävät sitä vuoroviikoin liikuntaan. Talon pienimmät osallistuvat 

sinne järjestämiimme koko talon yhteisiin juhliin ja tapahtumiin. 

• Otamme lapset mukaan oppimisympäristöjen rakentamiseen, kehittämiseen 

ja niiden toimivuuden parantamiseen leikkitarpeiden mukaan. Opetamme 

lapsia pitämään huolta omasta ympäristöstään ja luonnosta.

• Käytämme kuvia päivärytmin selkiyttämiseksi 

• Teemme retkiä lähiympäristön puistoihin, kirjastoon jne. Vanhempien lasten 

ryhmissä oppimisympäristö laajenee kauemmas kaupungin useisiin 

retkikohteisiin. 

• Kiinnitämme huomiota myönteisen ilmapiirin luomiseen 

oppimisympäristöissä 
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Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa (sitova tavoite 2018)

• Päivähoidossa aloittamisen jälkeen henkilökunta valmistautuu lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen seuraavasti:

• Jos lapsi jo puhuu, häneltä kysytään, mitä hän haluaa tehdä ja mistä on kiinnostunut

• Koko tiimi tutustuu lapseen ja havainnoi häntä toiminnassa. Havainnot ja huomiot antavat tärkeää 

tietoa lapsesta varhaiskasvatussuunnitelmaa varten

• Vasu-keskustelussa ryhmän lastentarhanopettaja keskustelee vanhempien kanssa lapsen 

vahvuuksista ja tuen tarpeista, mielenkiinnon kohteista sekä vanhempien toiveista lapsensa 

kehittymisen suhteen.

• Lastentarhanopettaja kirjaa varhaiskasvatussuunnitelman. Kun vanhemmat ovat tutustuneet 

varhaiskasvatussuunnitelmaan, opettaja käy suunnitelman läpi tiiminsä kanssa.

• Ryhmän toimintasuunnitelmaan vaikuttaa kaikkien ryhmän lasten vasut.

• Päiväkodin toimintasuunnitelma ohjaa ryhmien toimintasuunnitelmia

• Toimintasuunnitelman arvioinnissa hyödynnetään arviointityökaluja ja siihen liittyviä indikaattoreita 

ja kriteereitä.
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Digitalisaation tupa-tavoite varhaiskasvatuksessa

• Käytämme lasten kanssa tabletteja, tietokoneita ja puhelimia oppimista tukeviin asioihin kuten 

satujen kuunteluun, laulujen oppimiseen, rentoutukseen, tutkimiseen ja oppimispeleihin.

• Otamme lasten kanssa valokuvia, videokuvaamme ja tutkimme niitä yhdessä.

• Takataskun digitalisaation kehittämiskohteena on: Henkilökunnan digitaitojen kehittyminen. 

Jaamme osaamistamme ja opimme toinen toisiltamme.

• Henkilökunnan yhteisissä kuukausikokouksissa ryhmät esittelevät ja opettavat muille jonkun 

lasten kanssa toteutetun digi-asian.

• Takataskulle perustettiin oma instagram tili 5.9.18

• Alueen digitalisaation kehittämiskohteeksi valittiin: Toimintakulttuurin kehittäminen 

digitalisaation mahdollisuuksia ja kokemuksia monipuolisesti hyödyntäen.

• - Otetaan käyttöön koko alueella sähköinen tiedottaminen 

• – Jaetaan digitaalista osaamista yksikössä ja alueella

• – alueella pidetään yhteinen digi viikko vko 11/2019 
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Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, toimintakauden keskeiset 
periaatteet ja kehittämiskohde

• Vuorohoidon vaihtuvista hoitovuoroista johtuen järjestämme toimintaa myös iltapäivällä ja viikonloppuna 

toteutettavaksi lasten tarpeiden mukaan.

• Leikki oppimisen välineenä on tärkeä osa toimintaamme, ja aikuinen auttaa lasta olemaan leikissä 

osallisena / pääsemään mukaan leikkiin.

• Huomioimme monikielisten lasten kielelliset tarpeet, erityistä tukea tarvitsevat lapset, moninaisuuden ja 

sukupuolisensitiivisyyden jokapäiväisessä toiminnassamme.

• Kehittämiskohteeksemme valitsimme: Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

• Tavoite:

• Lisätä lasten ja vanhempien osallisuutta ja opettaa lapsille yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusteita.

• Toiminta:

• Otamme lapset suunnittelemaan ja arvioimaan toimintaa lasten kehitystason, ymmärryksen ja taitojen 

mukaan.

• Lisäämme vanhempien osallisuutta järjestettyjen tapahtumien, vanhempain toimikunnan ja 

varhaiskasvatuskeskustelujen kautta. 

• Arviointi:

• Arvioimme osallisuuden toteutumista ja seuraamme vanhempien määrää järjestetyissä tilaisuuksissa esim. 

retkillä ja vanhempien pitämissä toimintatuokioissa.
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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. 

Helsingin Vasussa:

- ajattelu ja oppiminen

- kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja arjen taidot

- itsestään huolehtiminen ja arjen taidot

- monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

- Osallistuminen ja vaikuttaminen

Nostimme kehittämiskohteeksi

Vuorovaikutuksen ja arjen taidot



Vuorovaikutus ja arjen taidot

• Opettelemme päiväkodissa ystävälliset ja hyvät tavat

• Luomme lapsille päiväkodissa turvallisen ilmapiirin.

• Harjoittelemme vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja yhdessä lasten kanssa sekä 

lapset keskenään.

• Opetamme lapsia selvittämään ristiriitatilanteita rakentavasti. Käytössä on 

erilaisia menetelmiä esim. Miniverso ja Piki.
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Oppimisen alueet
Helsinki vasussa:

- Minä ja meidän yhteisömme

- Kasvan, liikun ja kehityn

- Ilmaisun monet muodot

- Tutkin ja toimin ympäristössäni

- Kielten rikas maailma

Nostimme tänä vuonna kehittämiskohteiksi:

-Ilmaisun monet muodot

- Tutkin ja toimin ympäristössäni



Ilmaisun monet muodot ja tutkin ja toimin 
ympäristössäni
• Ilmaisun monet muodot:

• Lapsilta on ryhmissä noussut suuri kiinnostus musiikkiin sekä kuvalliseen ilmaisuun.

• Laulamme, soitamme ja kuuntelemme musiikkia päivittäin esim. pukemis-,

ruokailu-, ja siirtymätilanteissa sekä liikunnassa.

• Ilmaisumuotoinamuotoina meillä on nukketeatteria, satuilua, draamaa ja kuvallista ilmaisua.

• Tutkin ja toimin ympäristössäni:

• Lapsilta nousseista ehdotuksista tehdään projekteja. Retkillä tutkitaan erilaisia löytöjä ja 

ihmetellään sekä lähiympäristöä että Helsinkiä eri näkökulmista.

• Annamme lapsille ympäristökasvatusta ja jatkamme kestävän kehityksen kierrätysprojektiamme.
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Yhteistyö ja viestintä
• Vanhemmat saavat vaikuttaa toimintaan mm. kertomalla ideoita ja osallistumalla sekä toimintaan 

että retkille.

• Osallistumalla vanhempaintoimikunnan toimintaan. Toimikunta järjestää lapsille mm. esityksen 

”Mimi ja Kuku” 24.3.2019 Työväentalolle.

• Yhteiset juhlat ja toiminnalliset tapahtumat 

• Vanhempaintilaisuudet

• ”Tervetuloa Takataskuun”-tiedote 

• Kirjalliset tiedotteet ja sähköpostit viikoittain/kuukausittain

• Jokapäiväiset keskustelut tuonti- ja hakutilanteissa

• Vasu- ja leops -keskustelut

• Yhteistyötahot: koulu, leikkipuistot, neuvola, suomi toisena kielenä lastentarhanopettaja (S2), 

kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto), lastensuojelu, varhainen tuki, puhe-, toiminta- ja 

fysioterapeutit, Syystien palvelukeskus, Pohjois-Helsingin musiikkiopisto, Malmin Työväentalo 

(Malmin eläkeläiset) lähikirjastot, Malmitalo, Pukinmäen taidetalo ja Malmin seurakunta
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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 ryhmätasolla. Arvioinnin tulee perustua 

dokumentoituihin tosiasioihin ja arviointia tulee tehdä suhteessa 

varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin sekä toimipisteen 

toimintasuunnitelmaan. 



Pedagoginen dokumentointi
• Jokainen ryhmä perehtyy pedagogiseen dokumentointiin ja lisää sen käyttöä vähitellen sekä 

arvioi, onko toiminta ollut vasun mukaista ja pedagogisesti perusteltua. 

• Talon toimintasuunnitelman arviointi helmikuussa ja kesän kynnyksellä

• Vasukoontien ja ryhmän toimintasuunnitelman reflektointi ja arviointi tiimeissä

• Lasten kanssa toiminnan ja yhdessä tehtyjen projektien arviointi ja dokumentointi.

• Dokumentoinnin hyödyntäminen seuraavaa projektia ja toimintaa suunnitellessa.

• Mitä ja miten arvioimme:

• Työntekijän itsearviointi, tiimien toiminnan arviointi

• Oliko toiminta pedagogisesti perusteltua ja varhaiskasvatussuunnitelmien mukaista 

(vuorovaikutus lasten kanssa, ryhmässä vallitseva ilmapiiri, pedagogiset työtavat, toiminnan 

sisältö tai oppimisympäristöt).

• Lasten kasvun kehityksen ja oppimisen edellytysten toteutuminen

• Kasvattajayhteisön toiminta 

• Tehdään mittaristo, jolla mitataan mm. pienryhmien toteutumista, kuvien käyttöä, lasten 

toiveiden huomiointia, havainnointilomakkeet
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