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Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen

Yksikön toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteisiin 2018 sekä Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan 2019.

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

10.2.2020 4

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

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa hän tutustuu päiväkotiin yhdessä huoltajien tai läheisten kanssa 1-2 viikon ajan. Ennen 

tutustumisjaksoa pidämme aloituskeskustelun, jossa vanhemmat saavat kertoa lapsestaan sekä heille tärkeistä asioista, ja me 

kerromme varhaiskasvatuksen käytännöistä. Tutustumisen alussa annamme perheille infopaketin, jossa on tietoa päiväkotiemme 

tavoista ja vinkkejä varhaiskasvatuksen aloitukseen.

Tuleville esiopetusikäisille lapsille järjestetään tutustumisiltapäivä kesäkuussa. Tutustumispäivässä vanhemmille kerrotaan 

päiväkodin käytännöistä sekä siitä, mitä esiopetus on. Lapset saavat tehdä esiopetukseen liittyviä tehtäviä. Lapsi ja vanhemmat 

pääsevät tutustumaan päiväkodin tiloihin, kasvattajiin ja muihin tuleviin esiopetusikäisiin lapsiin. Elokuussa ennen esiopetuksen 

alkamista on mahdollisuus tulla tutustumaan uuteen esiopetusryhmään yhdessä vanhemman kanssa. 

Lapsella voi olla mukanaan valokuvia perheestään. Lisäksi mukana voi olla hänelle tärkeät turvalelut ja unilelut. Jos yhteistä kieltä ei 

ole, vanhemmilta pyydetään tukisanalista luomaan turvallisuuden tunnetta erilaisiin varhaiskasvatuksen tilanteisiin.  

Lapsen varhaiskasvatuksessa aloittaminen on iso tapahtuma koko perheelle; vanhemmat voivat soittaa meille tai laittaa tekstiviestin, 

jos haluavat tietää, miten esim. lapsen aamupäivä on sujunut. 

Lapsen oltua varhaiskasvatuksessa noin 1-1,5 kuukautta ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja pitää perheen kanssa lapsen 

vasukeskustelun.
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Meille on tärkeää, että lapsi siirtyy turvallisesti myös ryhmästä toiseen. Lapsen vaihtaessa lapsiryhmää talon sisällä, lapsen vanhan 

ryhmän kasvattajat käyvät yhdessä lapsen kanssa tutustumassa uuteen ryhmään. Myös vanhemmat saavat käydä tutustumassa 

uuteen ryhmään yhdessä lapsensa kanssa. Vanhemmille tarjotaan mahdollisuus keskustella uuden ryhmän henkilöstön kanssa. 

Yksikössämme lapsiryhmät muodostetaan joustavasti ottaen huomioon lasten ikä, kehitystaso ja mahdolliset erityistarpeet. 

Lapsiryhmissämme on siis eri ikäisiä lapsia ja lapset pääsevät oppimaan toisiltaan. Erilaiset ja erikokoiset leikkiryhmät tukevat lasten 

vuorovaikutus- ja leikkitaitoja. 

Toimintakaudella 2019-2020 molemmissa päiväkodeissamme toimii yksi alle 3-vuotiaiden lasten ryhmä. Maarianmaassa on kolme 

esiopetusryhmää, joissa osassa on myös 5-vuotiaita lapsia. Kamomillassa on yksi esiopetusryhmä, jossa on myös 5-vuotiaita lapsia. 

Muutoin ryhmissämme voi olla joustavasti 1-5-vuotiaita lapsia. 
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Yksikkömme sopimukset: 

• Lapsen havainnointi ryhmässä sekä haastattelu tai muu tapa, jolla selvitetään lapsen omia mielipiteitä ja mielenkiinnonkohteita ennen vasu-

keskustelua.

• Huomioiden kokoaminen yhdessä koko tiimin kanssa.

• Vanhemmille annetaan vasulomake, joka ohjaa keskusteluun kotona lapsen kanssa.

• Varhaiskasvatuksen opettajan pitämä vasukeskustelu, jossa vanhemmat kertovat lapsensa vahvuuksista ja kiinnostuksenkohteista.

Vanhempien kanssa sovitaan yhdessä tavoitteet tulevalle toiminnalle. 

• Lapsi on ainakin osan vasu-keskustelusta sekä kevään arviointikeskustelusta mukana keskustelussa.

• Keskustelussa hyödynnetään Huomaa hyvä –materiaalia, jonka avulla keskustellaan lasten vahvuuksista. 

• Lasten vasujen läpikäynti tiimissä; vasuista nostetaan tavoitteita ja teemoja ryhmän toiminnalle (ryhmän toimintasuunnitelma).

• Viimeistään keväällä, tarvittaessa aiemmin, käydään läpi sama prosessi arvioinnin merkeissä.

• Jokaisella ryhmällä on sovitut vasuviikot, joiden aikana varhaiskasvatuksen opettaja keskittyy keskusteluihin ja kirjaamiseen. Tällöin ryhmän 

toiminta painottuu ennalta suunniteltuun ulkotoimintaan ja leikkiin.
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Oppimisympäristö

Päiväkoti Kamomilla sijaitsee eko-Viikissä ja sen rakentamisessa on huomioitu ekologisuus ja luonnon arvojen kunnioittaminen. Kamomilla 

on Vihreä Lippu -päiväkoti. Kamomillassa sitoudumme toimintamalliin, jossa koko työyhteisö vähentää ympäristökuormitustaan 

tavoitteellisesti ja yhteisvastuullisesti. Kamomillassa on neljä kokopäiväryhmää ja yksi osapäiväryhmä. Ryhmätilojen lisäksi lasten 

käytössä ovat yhteinen sali ja ateljee. 

Päiväkoti Maarianmaa sijaitsee Viikinmäessä ja käytössämme on myös samassa rakennuksessa sijaitsevan koulun tiloja, kuten 

liikuntasali, kirjasto, musiikki- ja veistoluokat. Päiväkodin tilat on jaettu neljään kotipesään, joissa toimii kaksi kahden kasvattajan ryhmää 

tai yksi kolmen kasvattajan ryhmä. Lisäksi Maarianmaassa toimii leikkitoiminnan ulkokerho. Käytössämme on myös yhteisiä jaettuja tiloja, 

mm. kotikeittiö, ateljee ja suuret eteistilat.

Molemmissa päiväkodeissa hyödynnämme päivittäisessä toiminnassa pihoja sekä muuta lähiympäristöä, kuten metsiä ja puistoja, joissa 

käydään viikoittain. Käytämme myös lähialueen leikkipuistoja, kirjastoja ja metsiä oppimisympäristönämme. Näin lapsi oppii tuntemaan 

omaa kotiseutuaan, -kaupunkiaan ja kulttuuriympäristöään.

Luonto ja ympäristö ovat esillä myös päiväkotiemme sisätiloissa ja sisällä tapahtuvassa toiminnassa. Päiväkodin tavaroita kierrätetään ja 

lainaillaan ryhmien välillä. Lapsilla on mahdollisuus esittää toivomuksia siitä, miten päiväkodin tiloja käytetään. Suunnittelemme ja 

rakennamme oppimisympäristöä lasten kiinnostuksen mukaan yhdessä lasten kanssa niin, että lelut ja tarvikkeet ovat lasten saatavilla. 

Vältämme turhia kieltoja ja sääntöjä. Yhdessä pidämme huolta siitä, että oppiympäristömme on turvallinen, viihtyisä ja siisti. Yhteisiä tiloja 

jaetaan tarpeen mukaan ryhmien ja pienryhmien toimintaan sopiviksi.
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Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, toimintakauden keskeiset 
periaatteet ja kehittämiskohde
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Vihreä lippu -ohjelma muodostaa Kamomillan ympäristökasvatuksen periaatteet ja tavoitteet. Ympäristökasvatus ja ympäristön 

huomioiminen arjen käytännöissä on tärkeä osa päiväkotimme toimintaa. Tavoitteenamme on vähentää jätteiden, veden ja sähkön 

kulutusta. Syksyisin valitsemme toimintakauden kestävän ympäristökasvatuspainotteisen teeman, jota käsittelemme kaikissa ryhmissä 

huomioiden lasten ikä- ja kehitystason. Tällä toimintakaudella jatkamme jo edellisellä toimintakaudella alkanutta teemaa yhteinen maapallo. 

Teemme vuosittain sekä syksyllä että keväällä raportin toiminnastamme Suomen ympäristökasvatusseuralle. 

Kamomillassa ja Maarianmaassa tavoitteemme on, että lapselle muodostuu positiivinen luontosuhde. Kiinnostus luontoa kohtaan syntyy 

lapsen omien kokemusten kautta. Arjen toiminnassa teemme valintoja, jotka vaikuttavat myönteisesti ympäristöön ja antavat lapselle 

aineksia kestävän luontosuhteen syntymiselle. Omien havaintojensa, kokemustensa, elämystensä ja tutkimustensa kautta lapsi muodostaa 

ja muokkaa omia käsityksiään luonnosta ja ympäristöstään. Aikuisten ja lasten yhteinen vastuu luonnosta ja lähiympäristöstä luo perustan 

lapsen turvalliselle kasvuympäristölle ja perusturvallisuuden kehittymiselle. 

Päiväkodeissamme on turvallinen, iloinen, avoin, rohkaiseva ja kiireetön ilmapiiri. Talon yhteiset tapahtumat ja juhlat kuuluvat 

päiväkotiemme toimintakulttuuriin. Kamomillassa vietetään syksyisin ja keväisin pajaviikkoa, jonka aikana toiminta painottuu erityisesti 

ympäristökasvatukseen. Maarianmaassa vietetään muun muassa koko talon yhteistä Aurinkojuhlaa. 

Pidämme tärkeänä kaveri-ja tunnetaitojen sekä itsesäätelytaitojen opettelemista yhdessä lasten kanssa. Molemmissa päiväkodeissamme 

toiminnan lähtökohtana on positiivinen pedagogiikka ja lämmin vuorovaikutus. Ryhmissämme pidetään erilaisia tunne-ja kaverikerhoja. 

Kaveritaitoja käsitellään erilaisten materiaalien, mm. Molli ja Piki, kautta. Maarianmaan esiopetusikäiset ovat myös mukana Friends-

hankkeessa, jolla vahvistetaan lapsen tunnetaitoja. 
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Toimintakauden keskeiset periaatteet:

Huomaa hyvä ja positiivinen pedagogiikka

Painotamme yksikössämme positiivista pedagogiikka ja käytämme huomaa hyvä materiaaleja

• Arvostamme lapsia yksilöinä ja tuemme jokaista lasta hänen tarpeistaan lähtien.

• Huomaa hyvä-toimintakortit ovat mukana lasten vasu ja leops-keskusteluissa.

• Ennen keskustelua lapset pohtivat omia vahvuuksiaan tai vanhemmat valitsevat lapsensa vahvuudet keskustelun yhteydessä. Yli 3-vuotiaat 

lapset ovat keskusteluissa osan aikaa mukana keskustelemassa omista vahvuuksistaan.

• Vahvuuksia käsitellään toimintakauden aikana monin tavoin; lasten omat vahvuudet huomioidaan ryhmän toiminnassa ja ryhmien aikuiset 

sekä vanhemmat voivat myös valita vahvuuksia, joita käsitellään toimintakauden aikana. 

• Käytämme positiivista puhetta sekä vahvuuspuhetta arjessa. 

• Ryhmien toiminnassa on mukana Vahvuusvaris, jonka avulla vahvuuksia käsitellään. 

10.2.2020 Etunimi Sukunimi 11



Taideraide-taiteilija:

Yksikössämme on taideraide taiteilija toimintakauden ajan

• Jokainen lapsi pääsee työskentelemään taiteilijan ohjaamana toimintakauden aikana.

• Teemme molemmissa päiväkodeissa yhteisöllisen taideteoksen, jossa yhdistyvät eri tekniikat ja lasten kiinnostuksenkohteet.

• Toimintakauden aikana tehdään vierailuja taidemuseoihin.

• Kirjastoretkillä lapset pääsevät tutustumaan taidekirjallisuuteen.

• Lapset saavat monenlaisia kokemuksia taiteen tekemisestä.
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Leikkiin kannustava toimintakulttuuri

Toimintakaudelle 2019-2020 olemme valinneet kehittämiskohteeksi leikkiin kannustavan toimintakulttuurin

• Jokaisessa ryhmässämme lapsia jaetaan leikeissä pienryhmiin ja eri tiloihin.

• Järjestämme viikoittain pedagogisia aikuisen ohjaamia leikkejä pienryhmissä.

• Autamme lapsia leikeissä alkuun sekä olemme kiinnostuneita leikeistä myös sen loppumisen jälkeenkin.

• Järjestämme viikoittain yhteisiä liikuntaleikkejä ulkoilujen aikana.

• Kaikki päiväkodin tilat ovat lasten leikkiä varten. Muokkaamme tiloja leikeille sopiviksi yhdessä lasten kanssa.

• Järjestämme mahdollisuuden vapaaseen leikkiin päivittäin sekä sisällä että ulkona.

• Havainnoimme lasten leikkiä ja tuemme sitä.

• Tarvittaessa autamme leikin aloittamisessa esimerkiksi sopimalla leikin säännöistä, rooleista ja tarpeen mukaan olemme leikissä mukana koko 

leikin ajan.

• Korostamme leikin merkitystä myös vanhemmille ja kerromme heille leikin sisällöistä hakutilanteissa sekä viikko- ja kuukausikirjeissä.
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Toimintavuoden yhteiset tavoitteet

Sensitiivinen vuorovaikutus: Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä 

vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla: 

Olemme käsitelleet sensitiivisyyttä henkilökunnan kehittämispäivillä ja tehneet tähän liittyen yksikön sopimuksiksi:

• Jokainen ryhmä havainnoi kasvattajien toimintaa säännöllisesti ja nämä havainnoit jaetaan viikoittaisissa tiimikokouksissa. Kokouksissa 

jaetaan erityisesti havaintoja sensitiivisistä kohtaamisista lasten kanssa.  

• Ryhmissämme on käytössä havainnointi vihot.

• Hyödynnämme digitaalisia välineitä osana havainnointia toimintakauden aikana.

• Kaikissa ryhmissämme lasten toiveet ja ideat on näkyvästi esillä ja niiden toteutumista seurataan yhdessä lasten kanssa.

• Käytämme instagramissa tunnisteita  #lastentoive #lastenosallisuus.

• Järjestämme lasten kokouksia osallisuutta vahvistamaan: Kamomillassa kokoontuu vihreä lippu raati ja Maarianmaassa pidetään lasten 

kokouksia.

• Kuvaamme toimintaa padeilla yhdessä lasten kanssa ja arvioimme toimintaa yhdessä kuvaamisen avulla.

• Kaikki ryhmämme lähettävät viikko-tai kuukausikirjeitä, joissa avataan toimintaan/kerrotaan toiminnasta pedagogisesti. Lapset ovat mukana 

kirjoittamassa kirjeitä. 

• Teemme molempiin päiväkoteihimme yhteisen mallin lasten konfliktitilanteiden ratkaisemiseen, jolla vahvistamme lasten sensitiivistä 

kohtaamista. 
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ERILAISET ARVIOINTIMENETELMÄT, MITTARIT

Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä 

vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla.

Indikaattori / Mitä 

Kriteeri / Miten 
Kriteeri / Miten 

Kriteeri / Miten 
Kriteeri / Miten 

Reflektoiva keskustelu arviointituloksista, vahvuuksien ja kehittämiskohteiden 

tunnistaminen ja kehittämistoimet TOIMINTAA ON ARVIOITU YHDESSÄ, 

KRITEEREIDEN TOTEUTUMINEN

Kriteeri / Miten 

Indikaattori / Mitä 



Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

• Kaikki lapsiryhmämme retkeilevät ja toimivat eri oppimisympäristöissä toimintakauden aikana. 

• Jokainen lapsiryhmämme toimii vähintään kerran viikossa päiväkodin ulkopuolella, lähinnä metsässä. 

Toteutetaan laaja-alainen ilmiöpohjainen kokonaisuus, jossa liikutaan ja käytetään koko 

kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

• Helmikuussa 2020 toteutamme yksikössämme ilmiöpohjaisen kokonaisuuden, jonka teema on ”Yhteinen maapallo”. 

• Olemme jakaneet Kamomillan ja Maarianmaan lapsiryhmät kaveriryhmiin tätä varten.

• Kuukauden ajan nämä kaveriryhmät työskentelevät yhdessä hyödyntäen eri oppimisympäristöjä.

• Lapsilta kerätään ideoita tähän liittyen joulukuussa 2019. Kaveriryhmät vierailevat toistensa luona jo ennen projektin aloittamista.

• Tammikuussa 2020 suunnitellaan kokonaisuuden tarkempi toteutus.
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ERILAISET ARVIOINTIMENETELMÄT, MITTARIT

Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Indikaattori /Mitä

Toteutetaan laaja-alainen ilmiöpohjainen kokonaisuus, 

jossa liikutaan ja käytetään koko kaupunkia oppimisen 

ja työnteon ympäristönä (vähintään 2vk kestävä teema)

Kriteeri / Miten
Kriteeri / Miten

Reflektoiva keskustelu arviointituloksista, vahvuuksien ja kehittämiskohteiden 

tunnistaminen ja kehittämistoimet TOIMINTAA ON ARVIOITU YHDESSÄ, 

KRITEEREIDEN TOTEUTUMINEN

Sitova tavoite 

toteutetaan ja 

dokumentoidaan 

keväällä 2020. 



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

Kamomilla-Maarianmaassa kaikki toiminta suunnitellaan laaja-alaisesti. Luonto on Viikissä ja Viikinmäessä lähellä ja hyödynnämme 

sitä toiminnassamme monin tavoin. Arvostamme ekologisia elämäntapoja ja opetamme lapsia arvostamaan niitä. Kaikki ryhmämme 

toimivat metsässä ja päiväkotien lähiympäristössä vähintään kerran viikossa.

Metsäretkellä laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueet tulevat esille monipuolisesti. Ajattelua ja oppimista retkeen tuovat tutkiminen ja 

ihmetteleminen, retkellä nähdystä heränneet kysymykset ja vastausten etsiminen. Keskustelu retkellä nähdystä, yhdessä tekeminen 

ja lähiympäristöön tutustuminen kuuluvat kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun. Turvallisen liikkumisen opettelu, 

sopivien retkivarusteiden pukeminen ja oman repun kantaminen kehittävät puolestaan arjen taitoja ja itsestä huolehtimista. 

Monilukutaitoa tarvitaan metsäretkellä niin opasteiden, liikennemerkkien, kylttien kuin karttojenkin lukemiseen. Myös tabletit ja 

älypuhelimet otetaan välillä metsään mukaan ja metsässä valokuvataan, videoidaan ja etsitään tietoa ja vastauksia lapsilta 

nousseisiin kysymyksiin. Suunnittelemalla retkeä yhdessä sekä luomalla retkestä yhteinen kokemus, kehitämme osallisuuden ja 

vaikuttamisen kokemuksia.
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Toimintakaudelle 2019-2020 jatkamme jo edelliskaudella aloitettu 
osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon painottamista

• Perheiden osallisuus huomioidaan kuuntelemalla toiveita ja palautetta. Vasuprosessissa huomioidaan sekä lasten että vanhempien osallisuus. 

Toimintaa sekä toimintaympäristöä suunnitellaan ja muokataan toimintakauden aikana lasten kiinnostuksen kohteidenperusteella. Kaikkien 

lasten osallisuus turvataan tukemalla erilaisia tapoja osallistua, esimerkiksi kuvatuen avulla.

• Huomioimme eri kulttuuritaustat sekä huolehdimme siitä, että perheiden ja henkilöstön välillä vallitsee tasa-arvo ja molemminpuolinen 

kunnioitus. Keskustelemme perheiden kanssa siitä, mikä on heille tärkeää heidän kulttuurissaan ja mitä he haluavat kulttuuristaan jakaa. 

Erilaisuuden hyväksyminen on tärkeä osa toimintakulttuuriamme; tutustumme lasten kanssa ikätasoisesti erilaisiin katsomuksiin, moninaisiin 

perheisiin ja uskontoihin. Eri kulttuurit huomioidaan ryhmien toiminnassa myös laulujen, lorujen ja tervehdysten avulla.

• Jokaisessa ryhmässämme käytetään Huomaa hyvä materiaalia, jonka avulla tuodaan lasten vahvuuksia näkyväksi arjessa. Arvostamme 

lapsia yksilöinä ja tuemme jokaista lasta hänen tarpeidensa mukaan. Toimintaa ei järjestetä sukupuolen mukaan, vaan toimimme 

sukupuolisensitiivisesti. Opettelemme yhdessä arvostamaan erilaisuutta erilaisten vahvuuksien kautta.

• Kamomillassa koko talon teemana on yhteinen maapallo; teemaa toteutetaan ja suunnitellaan yhdessä lasten kanssa.

• Pidämme molemmissa taloissa lasten kokouksia, joissa lapset pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan ryhmien ja koko päiväkodin sääntöihin 

sekä toiminnan sisältöihin. 
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Oppimisen alueet



Oppimisen alueista painotamme toimintakaudella 2019-2020

Ilmaisun monet muodot

• Ryhmissämme tarjotaan lapsille monenlaisia mahdollisuuksia itsensä ilmaisemiseen ja ilmaisuun sekä taiteiluun liittyvät materiaalit ovat 

ryhmissä lasten saatavilla

• Ideoita taiteiluun saadaan lasten havainnoimisen kautta sekä lapsilta itseltään. Autamme lapsia toteuttamaan heidän omia ideoitaan.

• Tällä toimintakaudella lapset pääsevät kokeilemaan erilaisia taiteen tekemisen tapoja Taideraide-hankkeen kautta. 

• Ryhmissämme luetaan lapsille satuja ääneen päivittäin.

• Järjestämme yhteisiä juhlia, joissa lapset pääsevät halutessaan esiintymään.

• Juhlia ja tapahtumia suunnitellaan yhdessä lasten kanssa, jotta niissä näkyvät lasten toivomat ilmaisun tavat. 

• Teemme retkiä eri taidetapahtumiin, esimerkiksi museoihin, näyttelyihin, konsertteihin ja elokuviin.

• Lasten tekemään taidetta on esillä ryhmissä ja niiden kautta lapset saavat itse muokata oppimisympäristöään. 
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Tutkin ja toimin ympäristössäni: 

• Kannustamme lapsia kyselemiseen ja tutkimiseen, asioita pohditaan yhdessä lasten kanssa. 

• Oppimisympäristö rakennetaan niin, että myös omatoiminen tutkiminen on mahdollista. 

• Ryhmämme retkeilevät viikoittain ja retkiympäristöt ovat turvallisia ja monipuolisia sekä innokkaaseen tutkimiseen kannustavia. 

• Opettelemme liikkumaan turvallisesti liikenteessä. 
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Yhteistyö ja viestintä
Teemme vanhempien kanssa yhteistyötä päivittäin lasten tuonti-ja hakutilanteissa: kannustamme lasta kertomaan päivästä, ja perheillä 

on mahdollisuus kertoa omia kuulumisiaan. 

Lapsen vasukeskustelut järjestämme vähintään kaksi kertaa vuodessa; niissä vanhemmat pääsevät vaikuttamaan päiväkodin 

toimintaan. 

Kannustamme vanhempia osallistumaan toimintaamme, esimerkiksi tulemalla retkille mukaan, tulemalla kertomaan omasta 

kulttuuristaan, osaamisestaan tai kiinnostuksenkohteistaan lapsiryhmään. Molemmissa päiväkodeissamme järjestetään toimintakauden 

aikana yhteisiä tapahtumia ja juhlia.

Vanhempaintapahtumia järjestämme 1-2 kertaa toimintakauden aikana. Vanhempaintapahtumissa vanhemmat osallistuvat myös 

ryhmien toimintasuunnitelman tekemiseen. 

Olemme huoltajiin yhteydessä sähköpostitse: ryhmät lähettävät viikko- ja kuukausikirjeitä, joissa he kertovat toiminnastaan. 

Ryhmillämme on myös Instagram-tilit, joiden kautta huoltajat ja muut lasten läheiset pääsevät seuraamaan toimintaamme. 

Teemme yhteistyötä myös kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan, suomi toisena kielenä -opettajan, neuvolan, koulujen, 

lapsiperheiden perhetyön ja lastensuojelun kanssa. 

Järjestämme neuvolan kanssa yhdessä ”Neuvola päiväkodissa” tapahtumaa 3-vuotta täyttäville lapsille ja heidän perheilleen. 

Kamomillassa toimii vanhempaintoimikunta, jonka toimintaan kaikki perheet ovat tervetulleita mukaan. 

Maarianmaassa on vanhempainiltojen yhteydessä sovittu, että kutsutaan halukkaat vanhemmat koolle ja lähdetään suunnittelemaan 

vanhempaintoimikunnan toimintaa. 
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Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen

Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on 

varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten kehityksen ja 

oppimisen edellytysten parantaminen. Toiminnan arviointi on 

systemaattista ja säännöllistä, ja sitä tehdään niin toimipiste-

kuin ryhmätasollakin. 

Arviointi perustuu dokumentoituihin tosiasioihin ja arviointia 

tehdään suhteessa varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin 

sekä toimipisteen toimintasuunnitelmaan. 



Pedagoginen dokumentointi ja arviointi

• Havainnoimme lapsia päivittäin olemalla läsnä lasten leikeissä ja toiminnassa. Näin saamme tietoa esim. lasten keskinäisistä 

vuorovaikutussuhteista ja kiinnostuksenkohteista. Näiden pohjalta suunnittelemme toimintaamme ja myös arvioimme, miten olemme

siinä onnistuneet. 

• Arviointi tehdään suhteessa lasten vasuihin. Ryhmillä on käytössä vasu-koonti lomakkeet. Ryhmät arvioivat viikkokokouksissaan, 

kuinka he ovat ottaneet lasten kiinnostuksenkohteet, toiveet ja tarpeet huomioon. 

• Ryhmien henkilöstö pitää viikoittain kokouksen, jossa he arvioivat mennyttä viikkoa ja sen toimintaa. Samalla he suunnittelevat ja 

kehittävät seuraavien viikkojen ohjelmaa. Arvioinnin lähtökohtana ovat lasten vasuissa määritellyt tavoitteet pedagogiselle toiminnalle. 

• Tiimipalavereiden lisäksi arvioimme koko päiväkodin toimintaa talon kokouksissa ja pedagogisissa kokouksissa, joita on myös 

viikoittain. 

• Arvioimme toimintaamme suhteessa Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja oman yksikkömme toimintasuunnitelmaan. 

Ryhmillämme on myös omat toimintasuunnitelmat, joissa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista arvioidaan sekä tiimikokouksissa että 

päiväkodin yhteisissä kokouksissa. 

• Ryhmillä on käytössä havainnointi vihot, joihin kirjataan havaintoja arjessa. 

• Jokainen ryhmä havainnoin ja arvioi toimintaansa myös digivälineitä hyödyntäen. 
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• Pedagogista dokumentointia toteutamme osittain yhdessä lasten kanssa, lapset voivat esimerkiksi kuvata oppimisympäristöä tai 

heille tärkeitä paikkoja. Ryhmillämme on Instagram-tilit, joihin dokumentoidaan ryhmien toimintaa. Käytössämme on myös kasvun 

kansiot, joihin kerätään yhdessä lasten kanssa piirustuksia, valokuvia, kertomuksia ja tapahtumia varhaiskasvatusvuosien ajalta.

• Teemme arviointia yhdessä lasten kanssa. Lapsilta kysellään toiminnan jälkeen mistä he pitivät ja mistä eivät. Lapset ovat myös 

mukana kehittämässä toimintaamme esim. suunnittelemalla omia jumppiaan tai muuta toimintaa omalle lapsiryhmälleen. 

• Vanhemmat ovat mukana toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä erityisesti lapsen vasukeskusteluissa ja 

vanhempaintapahtumissa. 

• Perustelemme toimintaamme pedagogisesti: vanhemmille kerrotaan hakutilanteissa, millaista toimintaa on ollut ja mihin se on 

liittynyt. Lähetämme perheille viikko ja kuukausikirjeitä, joissa kerrotaan ryhmien toiminnasta pedagogisesta näkökulmasta ja 

vasuun pohjautuen.
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