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Yksikön 
toimintasuunnitelma

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö hyväksyy suomenkielisen 

varhaiskasvatuksen yksikkötason suunnitelmat oman alueensa osalta

Hyväksyntä päivämäärä:

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön allekirjoitus:



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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1. 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

Vy Lapinmäki-Pensselissä henkilöstö tutustuu strategisiin tavoitteisiin ja käy arvokeskustelua 
yhteisissä kokouksissa.

Yhteiset arvot ja strategiset tavoitteet linjaavat toiminnan suunnittelua ja arviointia sekä luovat 
raamin toiminnan laadulle.

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


2. Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen ja 
siirtymisen käytännöt

Tutustuminen

Lapinmäessä ja Pensselissä järjestetään syksyn uusille aloittajille ja  syksyllä ryhmää vaihtaville 

tutustumisiltapäivä   kesäkuussa. Varhaiskasvatuksen alkaessa tutustumisjaksolla perheen kanssa luodaan 

luottamuksellinen suhde ja rakennetaan hyvä vuorovaikutus lapseen. Lapsi tutustuu huoltajien kanssa päiväkodin 

arkeen ja omaan ryhmäänsä. Tutustumisjakson pituudesta ja etenemisestä sovitaan tarkemmin ryhmän 

henkilöstön kanssa.  

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman (vasun) valmistaminen alkaa aloituskeskustelulla. Aloituskeskustelussa 

varhaiskasvatuksen henkilöstö saa huoltajilta tärkeää tietoa lapsesta sekä perheen tavoista ja kasvatuksellisista 

näkemyksistä.

Päiväkotiin voi tuoda omia leluja tai muita turvatavaroita sekä perheen valokuvan. Tutut tavarat ja muistikuvan tuki 

auttavat ikäväntunteissa.
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Lapsen vasuprosessi –yhteisesti sovitut käytännöt 

Noin 2kk kuluttua aloituksesta, käydään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelu. Ryhmän opettaja ja huoltajat tekevät 

lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman aina kuluvalle vuodelle. Suunnitelman lähtökohtina toimivat lapsen 

vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet. Keskustelussa asetetaan konkreettisia tavoitteita pedagogiselle toiminnalle.

Esiopetuksessa käydään lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma keskustelu (LEOPS).

Lapsen näkemyksiä selvitetään havainnoin, haastatteluin, kuvia käyttäen ja/tai taiteellisen itseilmaisun avulla. 

Huoltajat puolestaan saavat vasukeskustelumateriaalin etukäteen, jotta voivat valmistautua ennakkoon keskusteluun. 

Ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajat keskustelevat ennen ja jälkeen vasukeskustelun 

havainnoista ja tehdyistä sopimuksista. 

Huoltajien, lapsen ja henkilöstön näkemykset sekä varhaiskasvatuksen yleiset tavoitteet nivoutuvat yhteen suunnitelmassa. 

Keskusteluissa voi olla mukana myös alueen S2-opettaja, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja tai muita 

asiantuntijoita, kuten puhe- tai toimintaterapeutti. Keskustelussa käytetään tarvittaessa tulkkipalveluita.

Lasten varhaiskasvatussuunnitelmat toimivat ryhmän toiminnan suunnittelun pohjana peilaten niitä Helsingin 

varhaiskasvatussuunnitelman asettamiin toiminnan tavoitteisiin. 

Ryhmän toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan myöhemmin arviointikeskustelussa.

Siirtyminen toiseen ryhmään 

Lapsen vaihtaessa ryhmää ryhmien henkilöstö käy siirtokeskustelun ja perheellä on mahdollisuus vierailla tulevassa 

ryhmässä esimerkiksi käydä leikkimässä uudessa ryhmässään päiväkotipäivien aikana. 

Lapsiryhmät muodostetaan pedagogisin perustein niistä lapsista, jotka päiväkodissa ovat sillä hetkellä. Jokaiselle lapselle 

tarjotaan toimintaa tarkoituksenmukaisissa ryhmissä, esimerkiksi ikäryhmittäin pienryhmätoiminnassa. 
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3. Oppimisympäristö

Pk. Lapinmäessä ja pk. Pensselissä lasten käytössä ovat sisällä omat ryhmätilat, jotka mahdollistavat leikin, 

pöytätyöskentelyn ja levon sekä ruokailun. Lapinmäessä osa ryhmistä ruokailee yhteisessä ruokailutilassa. 

Lapinmäessä on lisäksi yhteinen liikuntasali. Pensselissä kaksi ryhmää alle 3-vuotiailla ja kaksi ryhmää 3-5-vuotiailla 

käyttävät samoja ryhmätiloja liikkuen joustavasti pienryhmissä. Ryhmätilojen lisäksi Pensselissä on yhteinen 

ateljeetila. 

Päiväkodin sisä-ja ulkotilojen käyttö on pedagogisesti suunniteltu. Lapsen osallisuutta ja itsesäätelyä vahvistetaan 

rakentamalla jäsentynyt, kielitietoinen ja kuvin tuettu oppimisympäristö. Erilaiset leikkialueet luovat monipuoliset 

toimintamahdollisuudet ja leikkialueita muokataan kulloisenkin lapsiryhmän kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. 

Sekä Lapinmäen että Pensselin päiväkodeilla on omat piha-alueet, joita käytetään leikkimiseen, liikkumiseen, 

tutkimiseen ja taiteiluun ottaen huomioon vaihtelevien vuodenaikojen tuomat mahdollisuudet.

Retkeily on osa yksikkömme varhaiskasvatusta. Sillä laajennetaan oppimisympäristöä, syvennetään oppimissisältöjä 

ja tarjotaan elämyksiä lapsille. Kävelymatkan päässä molemmista päiväkodeistamme sijaitsee metsää, ranta-alueita 

ja puistoja. Hyvät liikenneyhteydet tarjoavat mahdollisuuden pääkaupungin kulttuuripalveluihin.
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4. Yksikön toimintakulttuurin kuvaus ja 
kehittämisen kohteet
Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat yksikkömme keskeisiä periaatteita ja painopisteitä kehittämistyölle toimintavuonna 2019-

2020. Pidämme tärkeänä, että varhaiskasvatusyhteisössämme jokainen on osallinen yhteisön toiminnassa  ja pääsee 

vaikuttamaan siihen. Yhteisölliseen ja osallisuutta lisäävään varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin kuuluu leikki, jota 

kehittämällä saamme näkyväksi niin lasten kuin vanhempien osallisuuden. Yhteisöllinen leikki kehittää ryhmän 

vuorovaikutusta ja tiiviyttä. Leikin avulla myös kulttuurinen moninaisuus on luontevasti läsnä.
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4.1. Leikkiin kannustava toimintakulttuuri
Tavoitteemme on arvostaa leikkiä, jakaa tietoa ja keskustella leikistä sekä havainnoida ja dokumentoida leikkiä.

LEIKIN ARVOSTAMINEN

Annamme leikkijöille leikkirauhan emmekä keskeytä leikkiä. Leikkiä suunnitellaan ja se näkyy viikkosuunnitelmassa. 

Leikkitaulu on käytössä kaikissa ryhmissä ja sen käyttöä arvioidaan. Lapsia kannustetaan ja kehutaan leikissä. Aikuinen 

rakentaa ja ohjaa leikkiä sekä on mukana leikissä aktiivisesti.

KESKUSTELEMME LEIKISTÄ

Tiimipalaverista käytetään aina osa keskusteluun leikistä. Teemoja voivat olla leikkihavainnointi, leikkiin liittyvä 

pedagoginen suunnittelu, leikin järjestäminen (leikkipisteet) tai lasten mielenkiinnon kohteet. Iltakokouksissa ja 

opettajien kokouksissa keskustelemme yhteisistä linjauksista liittyen leikkiin, kuten henkilöstön rooli leikissä, yhteisten 

leikkitilojen käyttö tai vanhempien osallisuus (vanhempainillat). Hankimme myös päiväkodille kirjallisuutta leikistä ja 

jaamme hyviä leikkikäytäntöjä ( kuten leikkitaulut) viikkopalavereissa. Vanhempainiltojen teemana on pedagoginen 

näkökulma leikkiin.

HAVAINNOIMME JA DOKUMENTOIMME LEIKKIÄ

Säännöllinen leikin havainnointi, kuuntelu ja katselu, sekä dokumentointi tuo henkilökunnalle tietoa leikistä ja leikkijöistä. 

Se antaa käsityksen vuorovaikutuksesta, mielenkiinnon kohteista ja oppimisesta leikissä. Käytämme kaikissa ryhmissä 

samaa havainnointilomaketta, valo- ja videokuvaamista sekä haastatteluja. Myös vanhempien kanssa keskustellaan 

lasten leikistä ja ystävyyssuhteista niin kotona kuin päiväkodilla.

Arvioimme toimintaa säännöllisesti viikkopalavereissa ja suunnitelman kokonaisuutta tarkemmin tammi- maalis ja 

toukokuussa 2020.
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4.2. Sensitiivinen vuorovaikutus

Lapsen sensitiivisen kohtaamisen lähtökohtana on toisen ihmisen kunnioittaminen ja arvostaminen, kiinnostus 

toisesta, hänen ajatuksista ja tunteista. Aikuisen rauhallisuus ja tunnetason läsnäolo ovat ensiarvoisen tärkeitä. 

Aikuisen tulee vuorovaikutuksessaan olla vakaa ja suojeleva sekä myös osattava kannatella lasta uutta 

opittaessa.

Empatia on lapsen kohtaamista tunnetasolla, mutta sensitiivinen vuorovaikutus sisältää kohtaamisen kaikilla 

vuorovaikutuksen tasoilla. Siihen kuuluvat myös kuuntelu, äänensävy ja käytetyt eleet tai ilmeet. Huomio 

kiinnittyy lapseen ja havaintojen kautta muutetaan omaa toimintaa toisen tarpeiden mukaisesti. 

Sensitiivinen kasvatusympäristö tukee myös sensitiivisyyden kehittymistä lapsessa.

Vanhemmilta saatu tieto lapsesta tukee sensitiivisyyden kehittymistä.

Sensitiivisen vuorovaikutuksen toteutumista arvioidaan tekemällä havaintoja, kuvaamalla sekä videoimalla ja 

henkilökunnan toisilleen antaman palautteen avulla.

Leikkiin kannustavan toimintakulttuurin edistäminen edistää myös sensitiivistä vuorovaikutusta koko 

yhteisössä. Jokaisessa ryhmässä on käytössä leikkitaulu, jonka sisältöön jokainen lapsi voi vaikuttaa. Oman 

leikkikortin lisääminen muokkaa leikkitaulua lasten toiveiden mukaisesti. Leikkitaulu elää lasten 

mielenkiinnonkohteiden mukaisesti.

Ryhmissä on organisoitu toiminta siten, että aina yksi aikuinen on lasten kanssa leikkimässä, samalla toinen 

ryhmän aikuinen keskittyy vastaanottamaan päiväkotiin tulijoita. Leikkiin keskittyminen ilman keskeytystä antaa 

mahdollisuuden hyvään vuorovaikutukseen lasten kanssa kehittäen sensitiivisyyttä.

12.11.2019 Vy Lapinmäki-Pensseli 11



4.3. Lapsen osallisuus

Yhteisössämme osallisuus näkyy kohtaamisessa, vuorovaikutuksen laadussa, osallisuutta kannustavana 

ilmapiirinä. Osallisuus on toiminnan tapa, jolloin kaikki pääsevät mukaan yhteisön toimintaan yhdenvertaisesti.

Haluamme kuvata yhtä osallisuuden toimintatapaa yksikössämme. Käytössä olevat leikkitaulut ohjaavat lapsia 

hahmottamaan eri leikkipisteitä sekä valitsemaan leikin sitoutuen siihen. Lapset pääsevät myös 

suunnittelemaan leikkitaulun sisältöä. Vanhemmat lapset voivat itse ehdottaa ja tehdä leikkitaulun kuvia omien 

leikkiin liittyvien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti. Nuorempien lasten mielenkiinnon kohteet tulevat esille 

kuunnellessa ja havainnoidessa lapsia. Leikkitaulu ja leikkiympäristö rakentuu näin lasten kiinnostuksen 

kohteiden mukaisesti mahdollistaen lasten osallisuuden.

Kun lapset tuovat esille leikkiin liittyviä ajatuksiaan, aikuisten tehtävä on hyödyntää tätä tietoa. Leikkitauluun 

lasten ehdotuksesta lisätty leikkikuva voi laajentua avaruusprojektiksi tai tutkimustehtäväksi esimerkiksi 

villieläimistä.

Osallisuutta tukevia työtapoja syntyy toiminnan myötä. Lapsilta kysytään ehdotuksia ja pieniinkin aloitteisiin 

tartutaan herkästi. Arvostavasta vuorovaikutuksesta pidetään kiinni, kaikkien mielipide on tärkeä ja ryhmän 

sekä koko yhteisön yhteenkuuluvuutta vaalitaan. Leikkitaulun muokkaaminen suuressa tai pienemmässä 

ryhmässä antaa lapsille mahdollisuuden suunnitella ryhmän yhteistä leikkitoimintaa ja oppimisympäristöä.
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5. Koko kaupunki oppimisen ympäristönä, 
projekti vuodenajat luonnossa

Koko päiväkoti toteuttaa omassa ryhmässään ilmiöoppimisen projektin. Aiheeksi on sovittu yhteisesti 

vuodenajat luonnossa ja projekti alkaa syksystä jatkuen koko toimikauden ajan. Projektin tavoitteena on 

käsitellä vuodenaikoja ilmiönä laaja-alaisesti ja yhdistää työskentelyssä liikunta sekä kasvatuksen ja 

koulutuksen toimialan sitovan tavoitteen mukaisesti koko kaupungin hyödyntäminen oppimisympäristönä. 

Jokainen ryhmä valitsee käsiteltävät aiheet oman ryhmänsä lapsien kiinnostuksenkohteiden perusteella.

Työskentelyssä käytetään apuna ilmiöoppimisen mallia soveltaen lasten ikä- ja kehitystason mukaan.

Ilmiöoppimisen malli koostuu eri työvaiheista, joiden avulla edetään aiheen pohdinnasta uuden tiedon 

oppimiseen. Ilmiötyöskentelyssä erityisen tärkeää on pohtia, miten lasten osallisuutta on tuettu projektissa ja 

miten heidän kiinnostuksen kohteensa ja heidän oman oppimisensa edistäminen on huomioitu. Olennaista on 

kiinnittää huomiota myös autenttisuuteen, eli siihen, missä oppiminen tapahtuu ja miten lasten lähipiiri, sen 

osaaminen ja mahdollisuudet on hyödynnetty. Lisäksi suunnitellaan, miten teknologiaa voidaan käyttää 

työskentelyssä. Työskentelyssä otetaan huomioon myös eri asiantuntijoiden ja tietolähteiden mahdollisuudet 

tukea ilmiötyöskentelyssä.

Jokainen ryhmä toteuttaa oman ryhmänsä projektin raportoinnin ja arvioinnin keväällä 2020.    
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Ryhmien syksy-teema esimerkkejä: ilmiö 
vuodenajat luonnossa

Niittyvillat valitsivat aiheeksi puiden lehdet, koska lehdet ovat kiinnostaneet lapsia päiväkodin pihalla. 

Työskentelyyn on virittäydytty laulamalla, tekemällä syksyaiheisia kuvataiteen töitä, puhumalla ja lukemalla 

aiheesta. Ryhmässä tehdään retki päiväkodin lähiympäristöön, josta kerätään mukaan lehtiä ja muita luonnon 

aarteita. Niitä käytetään leikeissä ja kuvien tekemisessä.

Kultahiput ja Lapinvuokot kuvaavat useaan otteeseen samaa puuta ja lopuksi kuvia tarkastellaan ja vertaillaan 

keskenään. Kuvissa näkyy konkreettisesti vuodenaikojen muutos. 

Lokeissa lapset ovat ihmetelleet kattoikkunaan ropisevia sadepisaroita ja keskustelleet sateesta. Tämän 

jälkeen sadepisaroita on myös maalattu ja askarreltu
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6. Laaja-alainen osaaminen

Varhaiskasvatuksen pedagogisia tavoitteita kuvataan laaja-alaisen osaamisen kautta. Tavoitteet tehdään 

näkyviksi osa-alueiden: monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen taito, ajattelu ja oppiminen, kulttuurinen 

osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä osallistuminen ja vaikuttaminen 

kautta. Toimintasuunnitelmassamme nostamme esille kaksi erityisesti tänä toimintavuonna Lapinmäki-

Pensselissä painottuvaa laaja-alaisen oppimisen tavoitetta.

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Lapsia kuullaan ja heidän aloitteisiin vastataan. Jokaisella on mahdollisuus ja rohkeus vaikuttaa asioihin sekä 

saada kokemus siitä, että omat mielipiteet ovat tärkeitä. Ilmiöoppiminen tukee lapsen osallisuutta ja 

vaikuttamista. Esimerkiksi vuodenajat luonnossa teemassa arvioidaan lapsen osallisuutta projektin edetessä. 

Lapset harjoittelevat yhteisten asioiden käsittelyä ja vaikuttamista myös lastenkokouksissa, joita järjestetään 

erilaisissa kokoonpanoissa. Henkilökunta on syksyllä 2019 käynyt Huomaa hyvä lapsessa- koulutuksen. 
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Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Kulttuurinen osaaminen liittyy kykyyn tutustua eri kulttuureihin sekä harjoitella vuorovaikutusta ja omaa 

ilmaisuaan erilaisissa ryhmissä ja toiminnoissa. Yhdessä tutustumme kulttuuriseen moninaisuuteen kirjojen, 

laulujen ja eri kulttuureista tulevien leikkien avulla. Vanhemmat tuovat tärkeää tietoa ja materiaalia omasta 

kulttuuristaan käytettäväksi päiväkodilla. 

Leikkipariarvonnat ovat oiva apu ryhmäytymisen ollessa aluillaan ja myös silloin, kun lapset harjoittelevat 

tutustumista toinen toisensa tapoihin leikeissä.

Vuorovaikutustaidot vahvistuvat leikkiessä. Leikkitilanteessa lapset oppivat sopimaan yhteisiä sääntöjä ja 

neuvottelemaan leikin etenemisestä. 

Yhteisen leikkikielen lisäksi myös kielitaito kehittyy leikkiessä ja aikuisen ohjauksella leikkiympäristöstä 

saadaan kielirikas.
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7. Oppimisen alueet

Oppimisen alueet toteutuvat kaikessa varhaiskasvatuksen toiminnassa eheytetysti. Kielten rikas maailma, 

ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja 

kehityn oppimisen alueet antavat lapsille monipuolisen kuvan ja kokemuksen käsiteltävästä teemasta. 

Toimintasuunnitelmassamme korostamme kahta oppimisen aluetta omien tavoitteidemme pohjalta.

Minä ja meidän yhteisömme

Päiväkotiyhteisö ja oma vertaisryhmä ovat luontaisia paikkoja opetella reilua kaveruutta, oman vuoron 

odottamista ja jakamista. Yhteenkuuluvuuden tunne ja kokemus osallisuudesta on jokaisen yhteisön jäsenen 

oikeus. Lapset ja aikuiset miettivät yhdessä yhteisönsä sääntöjä ja mukavan ryhmän tunnusmerkkejä.

Henkilöstö huomioi omassa toiminnassaan ja toiminnan suunnittelussa monimuotoisuuden, tasa-

arvokysymykset ja sukupuolisensitiivisyyden. Työyhteisössä käydään keskustelua näistä aiheista.

Lastenkirjallisuutta ja draamaa käytetään apuna pohdittaessa erilaisia eettisiä kysymyksiä.

Eri kulttuurien juhlaperinteet ja leikit tuovat esille yhteisömme kulttuurisen moninaisuuden

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Lasten luontaista kiinnostusta tutkimiseen hyödynnetään matemaattisten, ympäristö- ja 

teknologiakasvatuksellisten teemojen käsittelyssä. Leikin taiteilun ja kokeilun avulla tehdään tutkimuksia ja 

oivalluksia ympäristöstä. Vuodenajat luonnossa -teema kannustaa oman ympäristön tutkimiseen.

Metsäretket ovat osa jokaisen ryhmän toimintaa ja tarjoavat hyvät puitteet luonnon ilmiöiden ihmettelylle ja 

ympäristökasvatukselle.
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8. Yhteistyö ja viestintä

Huoltajien osallisuus

Välitämme tietoa ja keskustelemme varhaiskasvatuksen tavoitteista ja päiväkodin toiminnasta. Tieto tavoitteista 

ja toimintatavoista luo osallisuudelle ja vaikuttamiselle hyvän pohjan.

Huoltajien ja henkilöstön ajatusten vaihto arjessa on tärkeää. Vasukeskusteluissa ja erilaisissa teemallisissa 

vanhempaintilaisuuksissa tarjoutuu mahdollisuus laajempaan vuoropuheluun ja palautteen antamiseen. 

Lapsiryhmien toiminnassa hyödynnetään myös perheiden osaamista. Esimerkiksi vanhempien työ voi 

kiinnostaa lapsia ja työpaikoille voi sopia retkiä. Vanhempien taitoja voidaan käyttää lapsiryhmän iloksi 

toiminnassa. Perheiden kanssa yhteistyössä järjestetään muun muassa lastenkonsertteja päiväkodilla.

Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan toimintaan ja osallistumaan retkille. Vuoden aikana järjestetään myös 

toiminnallisia koko perheen tapahtumia, kuten liikuntatempaukset ja joulupolku.

Toimintasuunnitelmaa varten on kerätty huoltajien mielipiteitä ja palautetta ryhmien syksyn vanhempainilloissa, 

sähköpostitse sekä erillisissä toimipisteiden omissa toimintasuunnitelmaan liittyvissä tilaisuuksissa.

Molemmissa yksikön päiväkodeissa toimii vanhempaintoimikunta. Vanhempaintoimikunnan avulla perheet 

voivat tutustua toisiinsa paremmin ja järjestää yhteisiä tapahtumia. Vanhempaintoimikunnat ovat myös tärkeitä 

yhteistyökumppaneita päiväkodin henkilöstölle.
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Viestintä 

Asioista viestitään päivittäisen kanssakäymisen lisäksi säännöllisesti sähköpostitse. Ryhmistä lähtevät 

viikkokirjeet kertovat menneen viikon toiminnasta sekä tärkeistä tapahtumista ja päivämääristä 

tulevaisuudessa. Viikkokirjeiden avulla on helppo keskustella myös kotona viikon tapahtumista lapsen kanssa.

Toimipisteillä on omat Facebook-sivut (päiväkoti Lapinmäki, päiväkoti Pensseli), joissa kuvataan päiväkodin 

arkea. 

Toimintavuotena 2019-2020 ryhmissä on kokeiluja Instagramin ja Whatsupin käytöstä viestinnän lisänä.

Monialainen yhteistyö

Yksikössä tehdään säännöllistä yhteistyötä alueen neuvoloiden, koulujen, S2-lastentarhanopettajan, kiertävän 

varhaiskasvatuksen erityisopettajan, pd-lastentarhanopettajan sekä muiden päiväkotien kanssa. Muita 

yhteistyötahoja ovat mm. fysio-, toiminta- ja puheterapeutit, lastensuojelu, seurakunnat, paikalliset 

urheiluseurat, kirjasto ja alan koulutusta tarjoavat oppilaitokset.
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9. Pedagoginen dokumentointi

Pedagoginen dokumentointi tekee näkyväksi toimintaa ja auttaa arvioimaan sekä kehittämään sitä. 

Pedagogisen dokumentoinnin muotoja on monia, esimerkiksi vasut, toimintasuunnitelmat, viikkokirjeet, 

valokuvat, videoinnit, lasten työt, projektikuvaukset, luettujen kirjojen ja laulettujen laulujen listaukset. 

Toiminnan suunnitelmat, dokumentit toteutuneesta toiminnasta ja sen onnistumisesta auttavat 

suuntaamaan tulevia pedagogisia ratkaisuja. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sitovana tavoitteena mahdollistamme jokaiselle oppijalle 

yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ottamalla käyttöön digitaalisen portfoliomallin ensi vuoden aikana.

Arviointi rakentuu monella tasolla. Työyhteisönä vaalimme avointa keskustelukulttuuria, jossa on helppo 

antaa ja vastaanottaa sekä myönteistä että rakentavaa palautetta. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua 

säännöllisesti arviointiin. Palautetta kerätään toimintavuoden alkaessa syksyllä, joulukuussa sekä keväällä 

vanhempaintilaisuuksien ja sähköisen kyselyn muodossa. Yksikön kehittämistyö perustuu jatkuvaan 

arviointiin ja siitä nouseviin teemoihin.
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Yksikkö ja toimipiste

Arvioimme toimintaa työyhteisönä kehittämispäivissä, iltakokouksissa ja viikkopalavereissa sekä opettajien 

vasuryhmissä ja lastenhoitajien teemakokouksissa. Arvioinnissa käytämme työvälineenä 

Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset-julkaisua (Kansallinen koulutuksen 

arviointikeskus 10/2018)

Arvioinnissa hyödynnämme huoltajilta saamamme palautteen. (asiakastyytyväisyyskyselyt, 

vanhempaintilaisuudet, vasukeskustelut, päivittäiset kohtaamiset ja sähköpostiviestintä)

Tiimi-/ryhmäarviointi

Ryhmäarviointi kohdistuu ryhmän toimintasuunnitelman toteutumiseen. Toimintasuunnitelma pohjautuu 

lasten varhaiskasvatussuunnitelmille ja jatkuvalle havainnoinnille. Kuinka onnistumme tukemaan lasten 

hyvinvointia, kehitystä ja oppimista? 

Käytämme arvioinnissa lapsilta ja huoltajilta saamamme tietoa. Lapsilta esimerkiksi havainnoimalla ja 

haastattelemalla. Huoltajien näkemyksiä kuullaan haku- ja tuontitilanteissa, vasukeskusteluissa ja 

vanhempaintilaisuuksissa.

Arviointi voidaan kohdistaa esimerkiksi henkilöstön vuorovaikutukseen lasten kanssa, ryhmässä 

vallitsevaan ilmapiiriin, työtapoihin, toiminnan sisältöön ja menetelmiin tai leikki- ja oppimisympäristöön.

Ryhmissä arvioidaan toimintaa viikoittaisissa tiimipalavereissa sekä iltasuunnitteluissa.

Tiimit käyvät esimiehen kanssa ryhmäkehityskeskustelun
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