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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.

3



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

• Suosittelemme 1-2 viikon tutustumista varhaiskasvatukseen yhdessä lapsen kanssa.

• Tutustumisjakso on hyvä aloittaa tutustumalla päiväkodin piha-alueeseen ulkoilun merkeissä. 

• Myöhemmin tutustutaan kaikkiin arjen tilanteisiin (ruokailu, lepohetki jne.) ja toimintaan. Päiviä pidennetään sovitusti.

• Ennen tutustumisjaksoa tai sen aikana pidämme aloituskeskustelun. Aloituskeskustelussa käymme läpi tärkeimmät tiedot lapsesta, 

keskustelemme ryhmän toiminnasta ja arjen käytännöistä

• Päivähoidon aloituksen päätöspäivästä lähtien lapsi voi jäädä päivähoitoon ilman huoltajia. Päätöspäivästä

lähtien ovat päivähoitomaksu ja vakuutukset voimassa.

• Lapsen oltua varhaiskasvatuksessa n.1-2 kuukautta, kokoonnutaan keskustelemaan varhaiskasvatuksesta

lapsen, huoltajien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisen näkökulmasta. 

• Lapsiryhmien muodostamisessa noudatamme varhaiskasvatuslaissa säädettyjä ohjeita.
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Oppimisympäristö
• Yhdessä lasten kanssa suunnittelemme oppimisympäristön, joka on lapsen näkökulmasta 

ihanteellinen: turvallinen, iloinen, houkutteleva, kannustava ja vuorovaikutuksellinen 

oppimisympäristö.

• Toiminnan porrastaminen antaa aikaa ja tilaa monipuoliselle leikille ja toiminnalle niin sisällä 

kuin ulkonakin. Pidetään leikkiin/toimintaan tarvittavia välineitä esillä. Vaihdetaan välineitä 

ryhmien välillä. Kameraa, tablettia ja Internettiä käytämme oppimisen tukena ja rikastuttamaan

teemojen sisältöjä.

• Päiväkotimme läheisyydestä löytyy ulkoilumahdollisuuksia Nurkan leikkipuisto, Omppupuisto, 

Kalkkikallio, ja luonnonsuojelualue Roosinmäki, jotka tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet

tutustua luonnon moninaisuuteen. Läheltä löytyy myös kirjastopalvelut. Helsinki tarjoaa lapsille 

paljon monipuolista nähtävää ja koettavaa esim. ajankohtaisia kulttuuritapahtumia, joita 

hyödynnämme teemojen ja lasten mielenkiinnon mukaan esim. Malmitalo, Kiasma, 

lastentarhamuseo.

Arviointi keväällä 2019:

Onko lapset olleet mukana suunnittelemassa oppimisympäristöä? Mikä on ollut lasten ratkaisu?

Millaista toimintaa on toteutettu ulkona?

Onko lapset saaneet mahdollisuuden pitkäkestoiseen leikkiin sisällä/ulkona

Miten on hyödynnetty ulkoilumahdollisuuksia, missä käyty ja kuinka usein?
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Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa 

• Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen, käydään tutustumisvaiheessa huoltajan kanssa aloituskeskustelu.

• Vasu-keskustelu käydään n. 1-2 kuukauden kuluttua. Vasu-keskustelussa henkilöstön huomiot, lapsen haastattelut, vahvuudet, 

kiinnostuksenkohteet ja huoltajien näkökulma kootaan yhteen. Tavoite asetetaan toiminnalle; miten pedagogisella toiminnalla pääsemme 

lapsen kehitystä tukevaan tavoitteeseen. Lapsen vasua arvioidaan suhteessa tavoitteisiin ja toimintaan. Arviota tapahtuu koko ajan. 

Keväällä käydään  arviointi-keskustelu yhdessä huoltajien kanssa ja kirjataan arviot vasuun.

• Vasu-keskustelut käydään ja kirjataan marraskuun loppuun mennessä ja uusi vasu perustuu edellisen

vuoden arvioon. Lapsille, jotka aloittavat myöhemmin kauden aikana vasu kirjataan n. kahden kuukauden

sisällä.

• Ryhmän toiminnan suunnittelussa(ryhmävasu) otetaan huomioon lasten vasuihin kirjatut pedagogiset tavoitteet.

Arviointi keväällä 2019:

Onko lasten vasut käyty ja kirjattu kaikille lapsille 30.11.2018 mennessä?

Näkyykö vasuissa tavoitteet pedagogiselle toiminnalle?

Onko ryhmän toiminnassa otettu lasten mielenkiinnonkohteet, toiveet ja näkemykset huomioon? Mitä esim?
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Digitalisaation tupa-tavoite 

varhaiskasvatuksessa 

• Tavoitteena on henkilökunnan osaamisen lisääminen.

Jokainen tiimi ottaa yhden kehittämiskohteen. Kehittämiskohde esitellään

päiväkodin viikkopalaverissa marraskuun lopulla. Kehittämiskohteen toteutumista arvioidaan 

tiimipalavereissa ja yhteisellä kevään kehittämispäivällä.

Digivastaava on apuna ja jakaa osaamistaan koko työyhteisössä sovittuina

ajankohtina. 

• Varhaiskasvatusalueen tavoitteena on digitalisaation osaamisen jakaminen

Järjestämme varhaiskasvatusalueella työpajat ja digimessut 

Arviointi keväällä 2019:

Mikä on ollut meidän ryhmän kehittämiskohde ja osaammeko sitä käyttää?

Onko digivastaavan apua käytetty ja siitä ollut hyötyä?

Toteutuiko alueellinen työpaja? Mitä sieltä sain itselleni?
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Yksikön toimintakulttuuri

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Tavoitteena meidän yksikössä on kannustava ilmapiiri. Kohtaamme lapset, perheet ja toisemme myötätunnolla. 

Jokainen lapsi on arvokas.

Tuemme lapsen kasvua omaksi itsekseen. Meille on tärkeää elämysten ja kokemusten jakaminen yhdessä.

• lapset osallistuvat leikkiympäristön suunnitteluun ja toteuttamiseen

• lasten tarpeet, kiinnostuksen kohteet, aloitteet, ideat ja toiveet huomioidaan toiminnassa

• huomioidaan esim. hiljaiset-ja erikieliset  lapset, etsimällä heille tapa ilmaista ajatuksiaan

• keskustelut lasten kanssa, lasten haastattelut ja lasten kokoukset

• päivä -/viikko-ohjelma on joustava

• lapset saavat erilaisia luottamustehtäviä

• toteutamme monipuolista toimintaa ja leikkiä.

Arviointi keväällä 2019:

Olemmeko antaneet jokaiselle perheelle lapsesta positiivista palautetta päivittäin?

Millaisia lasten kiinnostuksen kohteita ja aloitteita meidän ryhmässä on toteutettu?

Olemmeko huomioineet lasten erilaiset tarpeet? Esim. miten?
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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. 



Laaja-alainen osaaminen

Osallisuus ja vaikuttaminen

Tavoitteena on ryhmän yhteishengen luominen ja lujittaminen, joka vahvistaa

lapsen osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Painotamme lasten

vuorovaikutustaitojen kehittämistä ja kaveritaitoja. 

• Lapset osallistuvat ryhmän tai pienryhmän nimen valintaan.

• Havainnoimme lasten leikkiä ja sieltä saamme ideoita ja ajatuksia lapsia kiinnostavista asioista. Näistä muodostuu erilaisia teemoja ja 

projekteja joita työstämme yhdessä lasten kanssa. 

• Lasten kanssa sovimme yhteiset toimintatavat, jotka edistävät päiväkotirauhaa. 

• Lapsella on mahdollisuus tehdä valintoja itseään koskevissa asioissa esim. ruokailussa annoskoon valinta

tai leikin valinta. 

Arviointi keväällä 2019:

Onko lapsilta kysytty ehdotuksia ryhmän tai pienryhmän nimeksi?

Millaisia teemoja tai projekteja on ryhmässä toteutunut?

Millaisia toimintatapoja lapset ovat ehdottaneet ryhmälle?

Mihin meidän ryhmässä lasten on ollut mahdollisuus vaikuttaa?
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Oppimisen alueet

Minä ja meidän yhteisömme
Tavoitteena on kaveritaitojen vahvistuminen

• Kannustamme lapsia välittämään toisistaan

• Yhteiset kokemukset eri kavereiden kanssa

• Pohdimme yhdessä lasten kanssa heitä askarruttavia asioita eri näkökulmista esim. onko hammaskeiju olemassa 

• Tutustumme päiväkodin perheiden eri kulttuureihin  ja uskontoihin ja keskustelemme niistä lasten kanssa

• Lapset voivat kuvata toistensa toimintaa esim. retkillä ja leikeissä. Yhdessä lasten kanssa tarkastellaan kuvamateriaalia, josta lapset tekevät 

omia havaintoja, oivalluksia ja johtopäätöksiä.

• Leikimme vuorovaikutus- ja draamaleikkejä lasten kanssa.

• Käytämme erilaisia sosiaalisia taitoja edistäviä materiaaleja kuten Askeleittain, Huomaa hyvä, Hyveet elämässä ja Häijyherneitä ja 

lempeyslientä ohjelmat/materiaalit, Piki ja Molli-kirjat, tunnekortit, ym.

• Arviointi keväällä 2019:

• Millaisia eri kulttuureja ryhmässämme on? Miten olemme niitä lasten kanssa käsitelleet?

• Miten meidän ryhmässä on hyödynnetty erilaisia materiaaleja ja kirjoja? Mikä on lasten mielestä ollut mukavinta?

• Millaisia havaintoja/kommentteja lapsilta saatu kun he ovat itse saaneet esim. kuvata toimintaa?
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Yhteistyö ja viestintä
Huoltajien osallisuus 

• Vanhemmat kertovat näkemyksistään ja mielipiteistään vasu-keskustelussa, vanhempainilloissa 

ja arjen kohtaamisissa. 

• Vanhemmat voivat tulla seuraamaan ja osallistumaan päiväkodin toimintaan esim. oman ammatti osaamisensa kautta.

• Jaamme koteihin tietoa toiminnasta ja tapahtumista sähköpostitse tai tiedotteella joka on luettavissa ryhmän ilmoitustaululla.
• Arviointi keväällä 2019:

• Millaisia vanhemmilta saatuja ideoita olemme lasten kanssa toteuttaneet?

• Onko vanhemmat osallistunut toimintaan? Miten?

Monialainen yhteistyö

Teemme yhteistyötä: 

• Alueen erityislastentarhanopettaja ja ”suomi toisena kielenä”-opettaja käyvät koko päiväkodin asioissa tai vanhempien luvalla yksittäisen 

lapsen asioissa

• Jakomäen ja Puistolan neuvolat ja terveysasemat

• alueen koulujen yhteistyö esiopetuksen kanssa

• kirjastopalvelut

• leikkipuistot

• seurakunta

• Helsingin kulttuuritarjonta 

• eri oppilaitokset: lastentarhanopettaja- ja lähihoitajaopiskelijat

Arviointi keväällä 2019:

Olemmeko käyttäneet kirjastopalveluja, leikkipuistoa ja Helsingin kulttuuritarjontaa?
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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

Tavoitteena on tehdä näkyväksi lasten toimintaa ja oppimista päiväkodissa

• Lapset ovat saaneet kertoa toiveistaan esim. toivepuun kautta. 

• Lasten piirustukset ja tekstit

• Lasten käyttämät  kamerat, tabletit ja puhelimet. Lapset ottavat valokuvia esim. metsäretkellä, tekevät animaatioita ja dokumentoivat näin 

toimintaa ja oppimisympäristöä. 

• Lasten töitä on esillä ryhmien ja päiväkodin tiloissa.

• Lasten tekemät esim. sanomalehdet ja muut tallenteet

• Arviointi keväällä 2019:

• Miten olemme selvittäneet lasten toiveita ryhmässä?

• Mitä erilaisia menetelmiä olemme käyttäneet?

• Miten olemme saaneet toiminnan näkyväksi esim. vanhemmille? 
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