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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

• Edellä luetellut arvot ohjaavat kaikkea toimintaamme. Pyrimme vasuprosessin kautta huomioimaan jokaisen lapsen 
yksilölliset toiveet ja tarpeet osana ryhmämuotoista toimintaa

• Uskallamme muuntautua ja muuttaa toimintatapoja ymmärtäen, että kaikki muutos ei tapahdu nopeasti. Meillä on 
rohkeutta ja halua tehdä muutoksia, jos jokin ei toimi

• Koko työyhteisön vuoropuhelun kautta luomme yksikölle yhteisen toimintakulttuurin, johon kaikki sitoutuvat
• Työyhteisössä arvostamme toistemme osaamista ja kohtelemme toisiamme kunnioittavasti. Samalla tavalla 

kohtaamme vanhemmat niin arjessa kuin vaikeidenkin asioiden käsittelyssä
• Otamme huomioon vanhempien näkökulman omassa toiminnassamme

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/strategia-ehdotus/


Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen
• Tutustuminen

• Sovimme kuka ottaa perheen vastaan

• Sovimme tutustumisen etukäteen ja silloin esittelemme talon tilat, ryhmän ja sen työntekijät

• Käymme aloituskeskustelun tutustumisvaiheen aikana ja teemme yhdessä aloitussuunnitelman: kuinka 

kauan tutustumisjakso kestää, jaamme perustietolomakkeen ja ryhmän esitteen, sovimme 

tutustumispäivien pituudesta ja milloin lapsi jää yksin hoitoon

• Ryhmä tekee muistilistan, johon on kirjattu konkreettiset asiat aloittamisen käytännöistä esimerkiksi 

läheisten kuvat, tuttu esine jne. 

• Vanhemmille kerrotaan, että päiväkotiin voi soittaa tai jättää viestiä, jos haluaa tiedustella miten lapsen 

päivä sujuu

• Siirtyminen toiseen ryhmään

• Keväällä järjestämme viisivuotiaille tutustumisaamupäivän eskariryhmään

• Muissakin ryhmien välisissä siirroissa lapset käyvät leikkimässä tulevassa ryhmässä

• Ryhmät tekevät säännöllistä yhteistyötä niin, että muut ryhmät tulevat lapsille tutuiksi

• Henkilökunta käy siirtyvästä lapsesta siirtokeskustelun, jossa vanhemmat ovat tarvittaessa mukana

• Informoimme ajoissa varahoitoon menevien lasten vanhemmille tarpeelliset tiedot
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Oppimisympäristö
Hyödynnämme tiloja lasten näkökulmasta ja yli ryhmärajojen. Karsimme liiallista materiaalia ja 

pidämme huolen siitä, että tarpeellinen on saatavilla lasten ulottuvilla. Lapsilla on mahdollisuus 

vaikuttaa siihen, mikä on kulloinkin tarpeellista. Teemme oppimisympäristöstä selkeän ja helposti 

hahmotettavan. Lapset ovat itse mukana rakentamassa oppimisympäristöä ikätasonsa mukaiseksi. 

Luomme sallivan ilmapiirin, jossa lasten aloitteille ja mielipiteille annetaan tilaa. Työntekijän läsnäolo 

leikeissä mahdollistaa toimintaympäristön rakentamisen lapselle mieluisaksi. Retkille lähdetään 

matalalla kynnyksellä. Koko Helsinki toimii oppimisympäristönä, mutta lähiympäristökin riittää retkeilyyn 

ja tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Kaikki ryhmät 

liikkuvat säännöllisesti päiväkodin pihan 

ulkopuolelle vähintään kaksi kertaa kuukaudessa
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Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa

• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessi

• Tiimissä valmistaudutaan yhdessä lapsen vasukeskusteluun niin, että kaikkien näkemys tulee esiin

• Pääsääntöisesti keskustelut käy ja kirjaa ryhmän lastentarhanopettaja

• Annamme etukäteen vanhemmille lomakkeen täytettäväksi

• Poimimme lapsen vasukeskusteluista asioita ryhmän toimintasuunnitelmaan, ja toimintaan tehdään 

painotuksia niiden perusteella

• Sovimme keskusteluajan keston etukäteen, ja teemme kirjaamisen mahdollisimman pian keskustelun 

jälkeen

• Käymme vuoropuhelua ryhmien kesken niin, että lapsen vasuprosessi on kaikilla samankaltainen

• Lasten näkökulman selvittäminen:

• Laaditaan haastattelulomake, joka annetaan etukäteen vanhemmille.  

Tavoitteena on, että vanhemmat keskustelevat lasten kanssa kotona lomakkeen avulla lasten 

päiväkotikokemuksista.

• Haastattelulomakkeen kysymykset ovat seuraavat: Mikä on kivaa päiväkodissa?, Mitä haluaisit 

oppia/tehdä päiväkodissa?, Kenen kanssa tykkäät leikkiä?

• Vanhemmat palauttavat haastattelulomakkeen pari päivää ennen vasu-keskustelua
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Digitalisaation tavoite 
varhaiskasvatuksessa 

Alueen tavoite: Toimintakulttuurin kehittäminen digitalisaation

mahdollisuuksia ja kokemuksia monipuolisesti hyödyntäen

• Otetaan käyttöön koko alueella sähköinen tiedottaminen

• Jaetaan digitaalista osaamista yksiköissä ja alueella

• Alueella pidetään yhteinen digiviikko vko 11/2019

Ylä-Malmin tavoite: Kartoitetaan, mitä digivälineillä tehdään tällä hetkellä. 

Perehdytään digivälineiden mahdollisuuksiin; mitä kaikkea niillä voi tehdä. 

Kokeillaan ja jaetaan kokemuksia muille kehittämispäivässä, 

opettajien pedakokouksissa ja jokaisen ryhmän omissa palavereissa
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Leikkiin kannustava toimintakulttuuri
Järjestämme leikille aikaa ja toimimme leikkien ehdoilla. Mielikuvitukselle annetaan tilaa ja 

mahdollisuuksia. Päiväjärjestystä voi muuttaa, huonekaluja ja muuta ympäristöä voi muutella leikin 

tarpeiden mukaan. Näin mahdollistetaan leikin pitkäkestoisuus. Aikuinen tukee leikin edistymistä ja tuo 

siihen uusia elementtejä. Emme rajoita leikkiä turhilla säännöillä. Leikkiä rikastutetaan mm. tekemällä 

leikkivierailuja ja lainaamalla leikkivälineitä toisista ryhmistä. Aikuisen rooli ja läsnäolo leikissä on 

tärkeää. Lapsilla on mahdollisuus sitoutua pitkäkestoiseen leikkiin, kun aikuinen kannattelee leikkiä. 

Lapsella on oikeus leikkirauhaan, jonka aikuiset mahdollistavat esim. yhdessä sovituin leikkipistein ja 

kertomalla hyvissä ajoin, kun leikkiaika on loppumassa tai tarjoamalla mahdollisuuden jatkaa leikkiä. 

Erityisesti päiväkodin piha tarjoaa mahdollisuuden pitkäkestoiseen leikkiin. 

Joka ryhmässä käsitellään ”Kiva kaveri” -teemaa lapsen ikätaso huomioiden. Pienetkin ristiriitatilanteet 

selvitetään asianosaisten kanssa yhdessä keskustellen. Arvostamme

lapsen omaa kokemusta ja pyrimme välttämään omia suoria 

tulkintoja tilanteesta.

Leikkiin kannustavaa toimintakulttuuria arvioidaan ja kehitetään 

jakamalla hyviä käytäntöjä tiimin sisällä ja tiimien välillä. 

Toimintavuoden lopuksi kokoamme toimivimmat käytännöt, joita

hyödyntäen lähdemme suunnittelemaan seuraavaa toimintavuotta

9



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. 



Ajattelu ja oppiminen

• Annamme aikaa lapsen ajattelulle ja pohdinnalle sekä mahdollisuuden keskinäiseen 

vuorovaikutukseen. Aikuinen on lapsille läsnä, kun pohdimme yhdessä eteen tulevia pulmia ja 

mielenkiinnon kohteita. Luomme kiireettömän ilmapiirin emmekä laadi toiminnalle ja projekteille 

tiukkoja aikatauluja. Lapsilla on mahdollisuus kokea ja kokeilla asioita, ja aikuisen tehtävänä on tuoda 

mahdollisuuksia näkyviin. Rohkaisemme lapsia siihen, että myös epäonnistumiset kuuluvat 

oppimiseen

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
• Lähtökohtamme on, että kaikki lapset ja aikuiset ovat yhdenvertaisia. Kohtaamme aidosti eri 

kulttuureista tulevat vanhemmat ja perheet. Aikuinen näyttää esimerkkiä, kuinka ollaan 

vuorovaikutuksessa toista arvostaen. Käytämme keskusteluissa tarvittaessa tulkkia edesauttamaan 

yhteistä ymmärrystä

• Olemme kiinnostuneita ja kyselemme eri kulttuureihin liittyvistä tavoista. Teemme suomalaista 

kulttuuria tutuksi mm. huomioimalla toiminnan suunnittelussa vuoden mittaan vietettävät juhlapäivät
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Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
• Opetamme lapsia tunnistamaan tunteita itsessä ja muissa sekä sanoittamaan tai ilmaisemaan niitä 

muilla tavoilla ja harjoittelemme syy-/seuraussuhteita. Varmistamme, että lapsi saa käyttää kykyjään 

ja tehdä itse sen, minkä osaa. Kannustamme lasta ja annamme lapselle aikaa toimia itsenäisesti

Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen 

osaaminen
• Korostamme monipuolisuutta keskittymättä liikaa digitaalisiin välineisiin. Mediakasvatusta on myös 

kirjojen luku, kirjastossa käynti, lähiympäristön logot ja symbolit ym. Käytämme digitaalisia välineitä 

ja valokuvia apuna, kun kerromme vanhemmille toiminnastamme. 

• Toimintavuoden aikana ryhmät ottavat aktiiviseen käyttöön tabletit ja älypuhelimet yhdessä lasten 

kanssa. Tuotamme lasten kanssa erilaisia sisältöjä mm. videoimalla, valokuvaamalla ja äänittämällä. 

Käytämme välineitä myös tiedon etsimiseen

• Jaamme toimivia käytäntöjä ryhmien välillä niin, että kaikki työntekijät osaavat käyttää digivälineitä 

osana toimintaa

• Osallistuminen ja vaikuttaminen
• Meille on tärkeää se, miten aikuiset kuuntelevat lapsia. Kuunteluun liittyy olennaisesti havainnointi ja 

sensitiivinen tilanteiden lukutaito. Kaiken pohjana on hyvä vuorovaikutus

• Kaikissa ryhmissä on kartoitettu lasten ja vanhempien toiveita, jotka otetaan huomioon 

toiminnassa
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Oppimisen alueet
• Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa on oppimisen alueina Kielten 

rikas maailma, Ilmaisun monet muodot, Minä ja meidän yhteisömme, Tutkin 

ja toimin ympäristössäni ja Kasvan, liikun ja kehityn 

• Ylä-Malmilla toimintavuoden painopistealueina ovat: 
• Tutkin ja toimin ympäristössäni 

• Helsingin vasun mukaisesti käytämme koko kaupunkia aiempaa monipuolisemmin 

oppimisympäristönämme

• Laajennamme oppimisympäristöä ikätason mukaisesti lähialueesta koko kaupunkiin 

ja huomioimme retkikohteita valittaessa mm. käsiteltävät teemat ja lasten mielenkiinnon

kohteet

• Kannustamme lapsia tekemään havaintoja ja pohdimme havaintojen perusteella 

tehtyjä johtopäätöksiä tarjoamatta valmiita vastauksia

• Kasvan, liikun ja kehityn
• Annamme aikaa, tilaa ja mahdollisuuksia lasten liikkumiseen poistamalla liikkumiseen 

liittyvät esteet kuten turhat säännöt. Työntekijä toimii kannustajana ja innostajana ja 

liikuntaleikkien kannattelijana
13

https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/Varhaiskasvatus/HKI_VASU_FIN_A4_sivuittain_DIGI_100dpi.pdf


Yhteistyö ja viestintä
• Kuulemme vanhempien toiveita päivittäisten kohtaamisten lisäksi vanhempaintilaisuuksissa ja 

varhaiskasvatussuunnitelma-/lapsen esiopetuksensuunnitelmakeskusteluissa. Järjestämme lapsille ja 

vanhemmille yhteisiä tapahtumia. Mahdollistamme vanhempien oman osaamisen jakamisen lapsille 

kuten musiikki, työpaikkoihin tutustuminen sekä vanhempien osallistuminen retkille

• Tiedotamme vanhemmille oman lapsen ryhmän asioista säännöllisillä tiedotteilla ja valokuvilla

• Pidämme päiväkodin kotisivut ajan tasalla mm. yhteystietojen osalta ja otamme käyttöön syyskauden aikana 

päiväkodin oman Facebook-sivuston
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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

• Arvioimme lapsiryhmän toimintaa tiimipalavereissa ja kehittämiskeskusteluissa. 

Teemme ryhmiin toimintasuunnitelmat, joita arvioidaan. Ryhmien suunnitelmissa 

on konkreettisia asioita, jotka ovat nousseet lapsista ja vasukeskusteluista. 

Tavoitteet ovat ryhmissä näkyvillä, jolloin niitä on helppo pitää toiminnassa 
mukana sekä arvioida

• Käymme vuoropuhelua kokemuksista liittyen toimintaan, retkiin, juhliin ja 

tapahtumiin. Saamme palautetta havainnoimalla lasten tuntemuksia ja 

kokemuksia ja otamme huomioon myös vanhemmilta saadun palautteen 

toiminnassamme

• Arvioimme yhdessä mennyttä toimintakautta ja käytämme arviointia apuna 

kehittäessämme toimintaa 
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