
Toimintasuunnitelma 2019-2020

Vy Kotikallio-Sohvila



Esipuhe
Vy Kotikallio-Sohvilassa toiminnan suunnittelu perustuu lapsen varhaiskasvatuksen 

suunnitelmaprosessista saatuun tietoon, yksikön toimintasuunnitelmaan, jonka pohjalla on Helsingin 

varhaiskasvatussuunnitelmaan, joka perustuu valtakunnallisiin Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteisiin (OPH 2018). Yksikön toimintasuunnitelmassa asetetut yhteiset tavoitteet ovat 

toimintavuodeksi valittuja painopistealueita, jotka täsmentyvät ryhmien omissa suunnitelmissa. 

Toimintasuunnitelma on nähtävissä mm. toimipisteiden verkkosivuilla. Ryhmät tiedottavat omasta 

suunnitellusta toiminnasta perheitä ja se tehdään näkyväksi monipuolisen dokumentoinnin avulla. 

Toimintasuunnitelmassa sensitiivisyyden määrittely ja siihen liittyvät tavoitteet ovat yksikössä yhteisiä. 

Yksikön toimipisteet ovat oppimisympäristöltään ja toimintakulttuureiltaan erilaisia. Kotikalliossa 

toimintakulttuuria leimaa kuluvan toimintavuoden aikana innovatiiviset päiväkodit -toimintaan 

osallistuminen, Sohvilassa kehittämistoiminnan painopisteen ollessa poikkitaiteellisessa toiminnassa ja 

lasten tunne- ja kaveritaitojen tukemisessa.

Erilaisista lähtökohdista johtuen toimintasuunnitelmassa on molemmilla toimipisteillä omat osuutensa, 

joissa pyritään huomioimaan päiväkotien erityispiirteet.
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Päiväkoti Sohvila (Sofialehdonkatu 10) Päiväkoti Kotikallio (Saarenkatu 2 ja 4)



Sensitiivisyys toiminnassamme

• Sensitiivisyys varhaiskasvatuksessa on herkkyyttä kohdata lapsi, huomata hänen tunteensa ja tarpeensa. 

Keskeisintä on työntekijän keskittynyt, lapsen tarpeet huomioiva läsnäolo, tapa kuunnella ja keskustella, 

tunnistaa ja vastata lapsen toiveisiin ja tarpeisiin. 

• Toiminnassa se mahdollistuu luomalla mahdollisimman kiireetön tunnelma, joka saadaan turvattua 

suunnitelmallisella pienryhmätoiminnalla ja yhdessä tiimissä sovituilla johdonmukaisilla käytännöillä esim.    

toiminnan ohjaukseen ja siirtymätilanteiden porrastamiseen liittyen. 

• Pidämme huolta, että jokainen tulee päivän aikana huomioiduksi, kuunnelluksi ja nähdyksi. Erityisesti 

huomioimme saapumis- ja lähtötilanteet.

• Toiminnassa korostamme positiivisuutta niin työntekijöiden kuin lastenkin kanssa. 

• Viikoittaisissa tiimipalavereissa toisille annetaan palautetta sensitiivisyyteen ja vuorovaikutustilanteisiin 

liittyen. Tiimit miettivät oman tapansa palautteen antamiseen. Tiimien käytännöistä keskustellaan ja 

toimintavuoden aikana voi kokeilla erilaisia tapoja.
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Toiminta päiväkoti Kotikalliossa



Toimipisteen kuvaus

Päiväkoti Kotikalliossa toimii toimintavuonna 2019-2020 kuusi lapsiryhmää: Delfiinit, Korallit, 

Mustekalat, Taskuravut, Meritähdet ja Merihevosten esikouluryhmä. Yksikkömme on jaettu kahteen 

rakennukseen: päätaloon (Saarenkatu 4) ja sivupisteeseen (Saarenkatu 2), joka toimii viereisen 

kerrostalon alakerrassa.

Yksikössämme työskentelee 20 työntekijää, neljä Palmian keittiöhenkilökunnan jäsentä, sekä 

päiväkotiapulainen, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja päiväkodin johtaja.

Ryhmät laativat ryhmäkohtaisia suunnitelmia toiminnalle, jotka rakentuvat yksityiskohtaisemmin 

toimintavuoden kuluessa. Toiminnan suunnittelussa tehdään yhteistyötä tiimien välillä 

mahdollisuuksien mukaan ja ideoita jaetaan talon yhteisissä kokouksissa.

6



Kotikallion toimintasuunnitelma

Kotikallion toimintasuunnitelma on tehty yhteistyössä lasten, huoltajien ja henkilökunnan kanssa. 

Ryhmillä on omat toimintasuunnitelmat, joissa korostuu ryhmille ominaiset toimintatavat.

Lapset ovat osallistuneet toimintasuunnitelman suunnitteluun mm. keskusteluiden ja haastatteluiden kautta. 

Huoltajat ovat olleet mukana sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa että vanhempainilloissa 

vaikuttamassa toimintasuunnitelman sisältöön. Kysyimme vanhempien toiveita, tarpeita sekä toiminnastamme 

risuja ja ruusuja. Nämä seikat huomioimme konkreettisemmin ryhmien omissa suunnitelmissamme, mutta ne 

toimivat ohjenuorina myös koko yksikkömme toimintasuunnitelmassa. 

Toimintavuonna 2019-2020 ryhmien toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon lasten eri 

kiinnostuksen kohteet erityisesti kevätkaudella toteutettavissa ilmiöprojekteissa.

Päiväkoti Kotikallion toiminnassa korostuu kuluvana toimintavuonna innoverkoston toiminta, jonka tavoitteena 

on huomioida digivälineiden mahdollisuudet luontevana ja kiinteänä osana toiminta-kulttuuria. Innotoiminnasta

lisää sivulla 15.
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Oppimisympäristö
Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa 

kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen 

oppimisympäristö. Oppimisympäristöillä tarkoitetaan 

tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja 

tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja 

vuorovaikutusta.



Oppimisympäristö
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Päiväkoti Kotikallion oppimisympäristö koostuu kolmikerroksisesta päiväkotirakennuksesta, joka pitää sisällään päiväkodin 

ryhmätilat, Vallilan koulun luokkatilat, ryhmäperhepäiväkoti Kummelin tilat sekä keittiön ja kellarin verstaineen. Ryhmä 

Hermannin tilat sijaitsevat naapurikerrostalon alakerrassa ja siihen kuuluu oma aidattu piha. Jokaisella ryhmällä on omat 

kotitilat: eteistila, lepohuone ja ruokahuone, joita muokataan toiminnan mukaan. Oppimisympäristöjä muokataan ohjatun 

toiminnan ja lasten ideoiden pohjalta. Lelut ja toimintavälineet, kuten liikunta- ja askartelutarvikkeet, ovat lasten saatavilla ja 

vaihtelemme niitä ryhmien välillä.

Syksyn aikana pelit, kirjat ja kuvataidevälineistö kartoitetaan ja kootaan omiin tiloihinsa, jotta ne ovat helpommin kaikkien

käytettävissä. 

Päiväkodillamme on oma, aidattu piha, joka tarjoaa ympäristönä mahdollisuuksia tutustua luonnon eri elementteihin. Pihan 

leikkikalusteet tarjoavat alustan lasten luovaan ja liikunnalliseen leikkiin: pihallamme on keinuja, liukumäkiä, kiipeilyteline,

asfaltoitu pelialue, huvimaja, pöytiä ja penkkejä, sekä matalia aitoja pihan sisällä tasapainoilun harjoitteluun. Ulkoiluja 

porrastetaan ryhmien sisällä, jotta piha olisi aamupäivällä rauhallinen. 

Yksikkö ilmoittautui mukaan Ilo kasvaa liikkuen-toimintaan. Saadun materiaalin avulla toimipisteen pedapalaverissa tehdään 

yhteinen suunnitelma, joka huomioidaan ryhmien toiminnassa. Kuluvan toimintavuoden aikana ryhmät käyttävät vuorotellen 

kerran viikossa Violanpuiston salia.

Hyödynnämme eri tiloja ryhmärajat ylittäen päätalon molemmissa kerroksissa. Delfiinit hyödyntävät päätalon digivälineistöä, 

joka sivupisteestä puuttuu. Kotikalliossa työskennellään pienryhmissä mahdollistaen lapsille tilaa omien toiveiden ja 

tarpeiden ilmaisuun. Kasvattajille pienryhmätoiminta tarjoaa  mahdollisuuden lasten yksilölliseen havainnointiin. 

Toimintavuoden aikana ryhmien välistä yhteissuunnittelua ja yhteistyötä lisätään esim. S2-toiminnan suunnittelussa. 



Helsinki oppimisympäristönä
Päiväkoti Kotikallio sijaitsee Helsingissä, Hermannin alueella. Hyödynnämme laajasti sekä alueen 

mahdollisuuksia että koko kaupunkia oppimisympäristönämme.

Retkeilemme viikoittain päiväkodin lähialueilla, Hyödynnämme lähialueiden puistoja, metsiä ja kulttuuritarjontaa 

kuten kirjastoja ja museoita. Tutustumme myös eri liikuntaseurojen toimintaan ja teemme yhteistyötä 

oppilaitosten kanssa. Retkikohteissa pääsemme hyödyntämään monenlaisia liikuntamahdollisuuksia ympäri 

vuoden. Pidemmillä retkillä pääsemme tutustumaan eri kulkuneuvoihin, sillä Kotikallion läheisyydessä liikennöi 

sekä linja-autoja, raitiovaunuja ja metro.

Kotikalliossa toteutetaan kaikissa ryhmissä ilmiöpohjainen vähintään kaksi viikkoa kestävä kokonaisuus, jonka 

suunnittelussa hyödynnetään ilmiökortteja ja lähtökohtana on ryhmän lasten mielenkiinnonkohteet. Ilmiöjakso 

voidaan toteuttaa myös ryhmien välisenä yhteistyönä. Ilmiöön tutustutaan huomioiden lapsen ominaiset tavat 

toimia ja siihen pyritään tutustumaan autenttisessa ympäristössä. Ryhmäkohtaiset suunnitelmat laaditaan 

tammi-helmikuussa 2020 ja ilmiötyöskentelyn vaiheet dokumentoidaan digitaaliseen portfolioon (Google 

Slides).
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Minä ja meidän 
yhteisömme

Tutkin ja toimin 
ympäristössäni

Kasvan liikun 
ja kehityn

Kielten rikas 
maailma

Ilmaisun monet 
muodot
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• Leikki

• Musiikki, Musakärry

• Kuvallinen ilmaisu

• Sadut, sadutus

• Draama, esitykset

• Liikunta

• Tanssi

• Mediakasvatus ja monilukutaito

• YK:n päivän vietto

• Historian käsittely kalenterivuoden pyhien 

mukaan

• Tärkeän ihmisen päivä

• Joulu- ja kevätjuhlat

• Perinneleikit ja -laulut

• Tapakasvatus

• Matemaattiset taidot

• Hahmotus

• Kestävä kehitys

• Helsinki 

oppimisympäristönä

• Yhdessä tutkiminen ja 

ihmettely

• Leikki

• Liikunta

• Retket

• Monipuolinen ja terveellinen 

ruoka – maistellaan kaikkea

• Arjen taitojen opettelu

• Leikki

• Liikennekasvatus

• Terveys ja turvallisuus

• Äänteet, tavut ja rytmi

• Kirjaimet

• Vieraisiin kieliin tutustuminen

• Sadut ja sadutus

• Lorut, riimit ja laulut

• Sanoittaminen

• Vuorovaikutuksellinen leikki

Kotikallio



Laaja-alainen osaaminen
Päiväkoti Kotikalliossa 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 huomioidaan ryhmissä projektityyppisessä toiminnassa, 

jossa huomioidaan eri oppimisen alueet. Ryhmien toimintaa käsitellään pedapalavereissa, joissa jaetaan 

hyviä ideoita ja toimintatapoja.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kuvataan viisi toisiinsa liittyvää laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta: 

ajattelu ja oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, 

monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, osallistuminen ja vaikuttaminen.

Päiväkoti Kotikalliossa tänä toimintakautena pääpainopiste on lasten monilukutaitoa ja tieto- ja 

viestintäteknologissa osaamissa, joka nivoutuu osaksi kaikkea toimintaan. Lasten kanssa tutkitaan ja 

havainnoidaan tieto- ja viestintäteknologian roolia päiväkodin arjessa sekä tutustutaan erilaisiin tieto- ja 

viestintäteknologisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. Digivälineitä monipuolisesti hyödyntäen edistämme 

lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja sekä lukutaitoa.
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Toimintakulttuuri
Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa 

toimia, joka muovautuu yhteisön vuorovaikutuksessa. 

Varhaiskasvatustyön tavoitteita tukeva toimintakulttuuri luo suotuisat 

olosuhteet lasten kehitykselle, oppimiselle, osallisuudelle, turvallisuudelle, 

hyvinvoinnille sekä kestävälle elämäntavalle 



Toimintakulttuuri päiväkoti 
Kotikalliossa
Päiväkoti Kotikallio on perustettu vuonna 1903 nuoren lastentarhanopettaja Therese

Wuorenheimon toimesta. Päiväkoti Kotikallio oli ensimmäinen suomenkielinen päiväkoti 

Helsingissä. Päiväkodin toimintakulttuuri on ajassa kiinni. Toimintavuoden 2019-2020 kehittämis-

kohteena on digivälineiden monipuolisen pedagogisen käytön kehittäminen.

Panostamme laadukkaaseen ryhmämuotoiseen varhaiskasvatukseen, jossa huomioidaan 

yksilöiden tarpeet, toiveet ja kiinnostuksen kohteet. Toiminnassa turvaamme aikaa jokaiselle 

lapselle jakamalla ryhmät toiminnassa tarpeen mukaan pienryhmiin. Tiedostamme vanhempien 

pääasiallisen kasvatusvastuun ja toimimme sen kasvatustyön tukena. 

Päiväkotimme toimii periaatteella, jossa kaikki lapset ovat kasvattajille samanarvoisia ja 

tasavertaisia. Työntekijät ovat täällä kaikkia lapsia varten – esimerkiksi retkeilemme 

mahdollisuuksien mukaan yli ryhmärajojen ja pihaleikkejä viritellään kaikille ulkoilijoille. 
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Innotoiminta osana toimintakulttuuria
Kotikallio on mukana Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Innovatiiviset 

päiväkodit-toiminnassa, joka toteutetaan yhteistyössä toimialan kehittämispalveluiden sekä 

tietohallinnon kanssa. Tavoitteena on suunnitella, toteuttaa ja arvioida, millä tavoin digitaalisella 

teknologialla voidaan tukea varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Digitaaliset laitteet ja palvelut ovat 

pedagogiikkaa tukevia eikä niiden ole tarkoitus syrjäyttää vakiintuneita työskentelytapoja, vaan 

tukea lapselle ominaisia tapoja toimia. Lasta ei jätetä pelailemaan itsekseen, vaan laitteisiin ja 

palveluihin tutustutaan aina aikuisen kanssa yhdessä. 

Kotikalliossa harjoittelemme viikoittain yhdessä lasten kanssa: 

• käyttämään digitaalisia laitteita ja sovelluksia oppimisen tukena 

• etsimään ja vertailemaan eri lähteistä löytyvää tietoa 

• käyttämään digitaalisia laitteita ja sovelluksia luovasti esimerkiksi videoita tai animaatioita 

kuvaamalla 

• tutustumaan erilaisiin tapoihin tuottaa itse digitaalista materiaalia ohjelmoimalla, äänittämällä, 

piirtämällä ja muilla tavoin 

• dokumentoimaan omaa oppimistaan digitaalisesti 

• harjoittelemalla verkossa oppimisen pelisääntöjä
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Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

Päiväkoti Kotikallion yhteisössä on monialaista osaamista. Vahvuutemme on koulutustaustojen moninaisuus -

pystymme parhaiten vastaamaan lasten ja perheiden tarpeisiin eri elämäntilanteissa.

Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhteistyössä. Viikoittaisissa talopalavereissa sovimme yhteisistä 

asioista ja 2 kertaa/kk pidettävissä pedagogisissa palavereissa jaamme osaamista ja suunnittelemme 

toimintaa yhdessä toimipisteen opettajien kanssa. Osaamisen jakamisessa hyödynnämme myös 

ryhmävierailuja esim. musiikkiin ja digitaitoihin liittyen.

Kotikalliossa on koulutusmyönteinen ilmapiiri. Kotikalliossa panostamme elinikäiseen oppimiseen – koskaan 

emme voi olla täysin valmiita, vaan tiedostamme, että käytänteet, toimintamallit ja pedagogiset suuntaukset 

uudistuvat jatkuvasti ja me uudistumme niiden mukana. Tiedostamme oman käytöksemme vaikutuksen lapsiin.

Tällä toimintakaudella digitalisaatioon liittyvänä tavoitteena on se, että jokaisen työntekijän TVT-taidot yltävät 

vähintään minimitasolle niin, että saatujen uusien digivälineiden käyttö on luonteva ja kiinteä osa 

toimintakulttuuria. Minimitasolla jokainen työntekijä tuntee iPadin ja älytaulun perustoiminnot. Hän osaa käyttää 

laitteeseen yhdessä ladattuja sovelluksia, kuvata sekä äänittää.

16



Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava 
yhteisö
Kotikalliossa takaamme lapsille mahdollisuuksia leikkiin arjen jokaisena päivänä. Lasten ideoiman leikin lisäksi 

kasvattajat suunnittelevat lasten aloitteet huomioiden valmiita leikkitilanteita ja -ryhmiä, auttaen lapsia 

löytämään uusia vuorovaikutussuhteita. Samalla lapset pääsevät kokeilemaan leikissä uusia.

Yksin jääviä lapsia ohjaamme ja kannustamme leikkiin toisten lasten kanssa. Tuemme lasta leikin 

suunnittelussa ja kannattelemme leikkiä tarpeen mukaan. Olemme aktiivisesti mukana leikissä, rikastamme 

ja sanoitamme sitä sekä havainnoimme sen kulkua. Dokumentoimme havaintomme ja hyödynnämme niitä 

toimintamme kehittämisessä. 

Leikimme pienryhmissä. Lelut ja leikkivälineet ovat helposti lasten saatavilla. Kannustamme lapsia 

pitkäkestoisiin leikkeihin sekä sisällä että ulkona.

Jokainen ryhmällä on leikkiä jäsentämään ja rauhoittamaan omat menetelmänsä esim. leikkitaulu. 

Leikkitaulu auttaa lasta sitoutumaan leikkiin ja tarjoaa myös lapselle ikätasoisesti mahdollisuuden vaikuttaa 

leikin valintaan.
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kotikalliossa jokainen vastaa ja huolehtii työilmapiirin viihtyvyydestä, arvostamme jokaista työyhteisön jäsentä.

Kohtaamme Kotikalliossa lapset yksilöinä sensitiivisesti. Kuulemme lasten ideoita ja toiveita, sekä 

keskustelemme niistä. Hyödynnämme lastenkokouksia ja lasten haastatteluja. Lapsen ikätaso huomioiden 

äänestämme lasten kanssa asioista, joihin he voivat vaikuttaa, kuten pienryhmien nimet, ruokamäärät, 

unisatukirjan valinta ja retkikohteet.

Toimintamme päiväkoti Kotikalliossa perustuu sukupuolisensitiivisyyteen – jokainen on arvokas 

sellaisenaan. Pedagogisessa toiminnassa rohkaisemme lapsia tekemään valintoja ilman sukupuoleen 

liittyviä stereotyyppisiä rooleja. Ajattelemme, että jokainen lapsi on taitava omalla tavallaan ja ikätasollaan. 

Tiimipalavereissa arvioimme viikoittain lapsen kohtaamiseen liittyviä tilanteita ja annamme toisillemme 

rakentavaa palautetta. 

18



Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Kotikalliossa keskustelemme lasten kanssa suvaitsevaisuuden tärkeydestä – vaalimme kaikkien oikeutta 

omaan kulttuuriin ja kieleen sekä keskustelemme niistä lasten kanssa. Annamme lasten rauhassa, eri keinoin 

tulla ymmärretyksi. Hyödynnämme kuvia toimintamme tukena. Konsultoimme näissä asioissa suomi toisena 

kielenä (S2) lastentarhanopettajaa.

Suomalaista kulttuuriperintöä ja arvoja vaalimme kalenterivuoden juhlien, perinneleikkien, suomalaisten 

lastenlaulujen ja kansansatujen kautta. 

Tutustumme lasten toiveet huomioiden vieraisiin kieliin ja suomen kielen murteisiin. Monikulttuurisille perheille 

olemme tarjonneet mahdollisuuden tuoda omaa kulttuuriaan näkyväksi päiväkodin arkeen, esimerkiksi 

tuomalla kotikielen mukaista musiikkia.

Juhlistamme YK:n päivää ryhmissä monin eri tavoin, jolloin teemme näkyväksi muun muassa ryhmien 

sisältä löytyviä eri kulttuuritaustoja. 

Hyödynnämme kirjastopalveluiden lisäksi Musakärry-osaamista ja -välineistöä toimintamme rikastamiseen.
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Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa

Kotikalliossa työntekijät ohjaavat ja toimivat johdonmukaisesti luoden selkeän ja turvallisen toimintaympäristön. 

Retkeilemme lähiympäristössämme turvaliivit päällä ja harjoittelemme turvallista liikkumista liikenteessä.

Turvaamme Kotikalliossa lasten laadukkaan perushoidon. Tunnistamme lepohetken merkityksen lasten aivojen 

kehitykselle sekä huolehdimme hyvästä hygieniasta ja säänmukaisesta vaatetuksesta. Ehkäisemme 

kiusaamista koko henkilöstön voimin keskustelemalla yhdessä tilanteista ja puuttumalla niihin. Tarpeen 

mukaan järjestämme huoltajille mahdollisuuden keskustella kiusaamisesta. Lasten kanssa pohdimme 

kiusaamista draaman, satujen ja keskustelujen kautta.

Kotikalliossa harjoittelemme kestävän elämäntavan taitoja. Päiväkodissa sammutamme turhat valot ja 

opettelemme ottamaan ruokaa sopivan määrän, jotta hävikkiä ei syntyisi. Keskustelemme myös lasten kanssa 

terveellisen ruokavalion merkityksestä. Kunnioitamme leluja ja korjaamme rikki menneitä. Retkillä keräämme 

omat roskamme reppuihin ja huolehdimme ympäristön siisteydestä. Keskustelemme kierrättämisestä sekä 

perheiden tavoista toimia ekologisesti.

Kotikalliossa on nimetty ekotukihenkilö, joka osallistuu alueen yhteisiin ekotukitapaamisiin. 

Kotikalliossa on laadittu turvallisuussuunnitelma, jonka jokainen työntekijä tuntee.

20



Lapsen 
varhaiskasvatuksessa 
aloittaminen



Lapsen varhaiskasvatus päiväkoti 
Kotikalliossa
Muutos arjen rutiineissa päivähoidon alkaessa on perheelle suuri. Päiväkoti Kotikalliossa tarjotaan perheille ja uudelle 

lapselle aikaa ja mahdollisuuksia tutustua päiväkodin toimintaan jo ennen päivähoitohakemuksen tekoa. Päivähoidon 

aloituksen yhteydessä perheillä on mahdollisuus viettää aikaa vähintään viikon verran tulevassa lapsiryhmässä. Heillä on 

mahdollista tutustua päiväkodin toimintaan ennen päivähoidon virallista aloitusta, jotta siirtymä kotoa varhaiskasvatukseen 

olisi mahdollisimman sujuva. Päivähoidon aloituksen yhteydessä käydään perheen ja kasvattajan välinen 

aloituskeskustelu.

Päiväkodin sisäisissä, ryhmien välisissä siirroissa otamme huomioon lasten väliset ystävyyssuhteet ja pyrimme 

varmistamaan jokaiselle turvallisen siirtymän ryhmästä toiseen. Ennen varsinaista siirtymää lapsi pääsee tutustumaan 

yhdessä tutun aikuisen kanssa tulevaan ryhmäänsä.

Kirjaamme yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa jokaiselle lapselle henkilökohtaisen 

varhaiskasvatussuunnitelman syksyllä 2019. Lapsen henkilökohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa korostamme 

lasten vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita, pohdimme mahdollisia tuen tarpeita sekä asetamme toiminnalle pedagogiset 

tavoitteet. Näiden tavoitteiden toteutumista arvioidaan keväällä 2020 yhdessä huoltajien ja lasten kanssa. Tarvittaessa 

suoritamme arvioinnin aiemmin.

Lapsiryhmien muodostamisessa noudatamme varhaiskasvatuslakia. Loppukeväästä 2020 henkilöstö suunnittelee 

päiväkodin johtajan kanssa tulevan toimintakauden lapsiryhmät.
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Lapsesta koottuja 

havaintoja on käsitelty 

tiimissä ennen vasu-

keskustelua

Lapsen osallisuus on 

varmistettu havainnoimalla 

ja/tai haastattelemalla

Lasten vasuun kirjattuja mielenkiinnon kohteita ja pedagogisia tavoitteita 

varhaiskasvatukselle käytetään toiminnan suunnittelun pohjana.

Havainnoista ja keskusteluista saadaan selville lasten mielenkiinnon 

kohteet sekä tavoitteet varhaiskasvatukselle

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Huoltajan osallisuus on 

varmistettu varaamalla 

vasu-keskusteluaika ja 

antamalla materiaali 

keskustelua varten

Toimintavuoden yhteiset tavoitteet - lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa



Toiminnan arviointi ja 
kehittäminen



Toiminnan arviointi ja kehittäminen
Päiväkoti Kotikalliossa arvioimme omaa toimintaamme säännöllisesti. Näin nousevat esiin jo toimiviksi koetut

käytännöt sekä kehittämistä vaativat toimintatavat. Arvioimme ryhmäkohtaista toimintaamme viikoittaisissa

tiimipalavereissa sekä vuosittain järjestettävissä kehityskeskusteluissa yhdessä päiväkodin johtajan kanssa.

Kehityskeskustelut käydään tarpeen mukaan joko tiimeissä tai henkilökohtaisesti: työntekijät arvioivat itseään,

tiimin toimintaa sekä toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin työvälineinä toimivat

ryhmäkohtaiset toimintasuunnitelmat sekä lasten henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat ja niihin

toiminnalle asetetut tavoitteet. Näiden tavoitteiden toteutumista arvioidaan myös yhdessä vanhempien kanssa

keväällä 2020.

Kevätkauden aikana tutustumme digitaalliseen portfolion mahdollisuuksiin arvioinnin välineenä. Arvioimme

mahdollisuuksia ryhmien kokeiluiden pohjalta keväällä 2020.

Koko päiväkodin yhteisissä kokouksissa ja pedagogisissa illoissa arvioimme kasvattajayhteisömme toimintaa

ja kehitämme sitä tarpeen mukaan. Kehitys- ja arviointityötä tapahtuu myös koko varhaiskasvatusyksikön

voimin kahdesti vuodessa järjestettävissä kehittämispäivissä.

Talon viikoittaisissa palavereissa käydään läpi toimialan koulutustarjontaa soveltuvin osin.

Työntekijät hakeutuvat suunnitellusti ja sovitusti koulutuksiin, jotka tukevat heidän työtään.
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Toiminnan arvioinnin pohjana toimii pedagoginen dokumentointi toimintakaudesta. Valokuvat toiminnasta, 

vasu-keskustelut vanhempien kanssa, vanhempainilloista saadut materiaalit, lasten haastattelut sekä ryhmien 

Instagram-tileille tuotetun sisällön arviointi. Jokaisella ryhmällä on siihen erilaisia välineitä, jotka parhaiten 

heidän toiminnan suunnitteluansa tukee. Tärkeimpänä pedagogisen dokumentoinnin välineenä hyödynnämme 

kaikissa ryhmissä havainnointia.

Tämän toimintasuunnitelman toteutumista arvioimme alkukeväästä 2019 ja muokkaamme tarpeen mukaan.

arvioinnin pohjalta. Samalla käännämme katseet jo kohti seuraavan toimintakauden suunnittelua.

Tämän toimintavuoden kehittämiskohteena on digilaitteiden käytön liittäminen luontevaksi ja kiinteäksi

osaksi ryhmien toimintaa. Toinen kehittämiskohde erilaisten osallisuutta lisäävien toimintatapojen on

Lastenmielipiteiden ja ajatusten kehitämme erilaisia keinoja tuoda lasten ääntä kuuluviin toiminnan

suunnittelussa. Näitä keinoja olemme eritelleet ryhmien omissa toimintasuunnitelmissa.
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Yhteistyö ja viestintä 



Yhteistyö ja viestintä
Kotikalliossa huoltajat ovat aktiivinen osa toimintamme suunnittelua. Syksyisin järjestettävissä 

vanhempainilloissa huoltajat saavat ideoida ja vaikuttaa toimintamme järjestämiseen. Lasten 

henkilökohtaisissa varhaiskasvatussuunnitelmien laadinnoissa vanhemmat pääsevät osallistumaan oman 

lapsensa suunnitelman luontiin, pedagogisen toiminnan suunnitteluun sekä keväisin sen arviointiin.

Kotikalliossa toimii myös vanhempaintoimikunta, joka tuottaa omaa sisältöään toimintamme tueksi. Näitä 

sisältöjä ovat muun muassa teatteriesitykset sekä esimerkiksi tarjoilun järjestäminen erilaisten pihatapahtumien 

yhteyteen.

Kotikalliossa olemme yhteydessä vanhempiin sähköpostitse viikko- tai kuukausikirjeiden, viestien ja ilmoitusten 

muodossa. Ryhmät miettivät oman soveltuvimman viestintätavan.

Jokaisella ryhmälla on käytössä Instagram-tili, jonka avulla teemme toimintaamme vanhemmille näkyväksi.

Monialainen yhteistyö

Kotikalliossa teemme yhteistyötä kiertävän erityislastentarhanopettajan, S2-lastentarhanopettajan, 

varhaiskasvatuksen fysioterapeutin, puhe- ja toimintaterapeuttien sekä neuvolan ja koulun kanssa.
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Toiminta päiväkoti Sohvilassa



Päiväkoti Sohvila

• Sohvila on pieni, kolmen ryhmän päiväkoti, joka sijaitsee Helsingin Käpylässä hyvien 

kulkuyhteyksien varrella. Kulkuyhteydet ja lähiympäristö mahdollistavat monipuolisen 

retkeilyn mm. lähiluontoon, kirjastoon ja muihin kohteisiin. Retkiä tehdään viikoittain. 

• Koko mahdollistaa sen, että naapuriryhmien lapset ja henkilökunta tulevat tutuiksi. Ryhmät 

toimivat yhteistyössä arjen tilanteissa ja toimintaa suunnitellaan yhteistyössä esim. 

yhteisiä tapahtumia suunniteltaessa.

• Sohvilassa on tällä hetkellä 43 lasta, jotka jakautuvat kolmeen ryhmään: Sinitiaiset (5-6 v), 

Auringonkukat (3-5 v) ja Unikot (2-3 v).

Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on tällä hetkellä seitsemän, kolme opettajaa

ja neljä lastenhoitajaa. Neljänä päivänä viikossa talossa työskentelee varhaiskasvatuksen

erityisopettaja

• Sohvilassa on oma keittiö, jossa työskentelee Palvelukeskuksen ruokapalveluvastaava. 

Siskon siivous vastaa päiväkodin siisteydestä. He ovat myös kiinteä osa työyhteisöä.
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Toimintakulttuuri
Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa 

toimia, joka muovautuu yhteisön vuorovaikutuksessa. 

Varhaiskasvatustyön tavoitteita tukeva toimintakulttuuri luo suotuisat 

olosuhteet lasten kehitykselle, oppimiselle, osallisuudelle, turvallisuudelle, 

hyvinvoinnille sekä kestävälle elämäntavalle 



Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

• Sohvilassa on koulutusmyönteinen ilmapiiri. Panostamme elinikäiseen oppimiseen – koskaan 

emme voi olla täysin valmiita, vaan tiedostamme, että käytänteet, toimintamallit ja pedagogiset 

suuntaukset uudistuvat jatkuvasti ja me uudistumme niiden mukana. Tiedostamme oman 

käytöksemme vaikutuksen lapsiin.

• Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhteistyössä. Viikoittaisissa talopalavereissa sovimme 

yhteisistä asioista ja 2 kertaa/kk pidettävissä pedagogisissa palavereissa jaamme osaamista ja 

suunnittelemme toimintaa yhdessä toimipisteen opettajien kanssa.

• Ryhmissä työskennellään pääsääntöisesti pienryhmissä esim. toiminnan sisältö ja lasten tarpeet 

huomioiden. Ulkoilussa pienryhmiä muodostetaan myös ryhmärajojen yli. Kuukausittain on koko 

päiväkodin yhteinen taidehetki, johon lapset saavat valmistella omia esityksiään.

• Tammikuussa arvioidaan pienryhmätoimintaa ja ryhmien välistä yhteistyötä. Arvioinnin pohjalta 

mietitään rakenteiden kehittämistarpeita. 
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava 
yhteisö

• Henkilökunta havainnoi päivittäin lasten leikkejä ja mukana tukemassa lasten leikkiä, rikastaen 

sitä tarpeen mukaan. Henkilökunnan tehtävä on mahdollistaa kaikille lapsille leikkiin 

osallistuminen esim. mukana leikkimällä. Aikuiselle tarjoutuu leikin kautta mahdollisuus tutustua 

lasten kokemusmaailmaan ja mielenkiinnonkohteisiin. 

• Yhteisöllistä ilmapiiriä rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Heitä kannustetaan huolehtimaan 

toisistaan ja auttamaan kaveria tarvittaessa.

• Mahdollistamme eri tavoilla lapsen pääsyn monipuolisiin leikkeihin ja leikkiryhmiin esim. 

leikkipaikkataulua käyttäen ja arpoen. 

• Lapsia rohkaistaan leikkimään myös yli ryhmärajojen.

• Pienryhmissä toteutetaan erilaisia lapsen tarpeista lähteviä leikkikerhoja, joissa harjoitellaan esim. 

vuorovaikutustaitoja.

• Ulkoiltaessa henkilökunta osallistuu lasten kanssa leikkien suunnitteluun, leikkiin ja on lasten 

saatavilla. 
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

• Kohtaamme kaikki lapset arvostaen ja kunnioittaen.

• Mahdollistamme lasten osallisuuden mm. keskustelemalla, haastattelemalla, äänestämällä 

ja pitämällä säännöllisesti lasten kokouksia. Lasten mielenkiinnonkohteet ja toiveet huomioidaan

toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

• Ryhmät suunnittelevat omat tapansa saada lapsen ääni kuuluviin ja huomioiduksi. Henkilökunnan 

palavereissa käydään säännöllisesti läpi ryhmien kuulumisia ja jaetaan toimivia käytäntöjä.

• Toiminnassa huomioimme lasten vahvuudet ja kannustamme harjoittelemaan orastavia taitoja.

Lapset toimivat apulaisina arjen tilanteissa (ruokailu, yms.) taitojensa mukaan. 

• Meillä toimii aktiivinen vanhempaintoimikunta ja kannustamme perheitä tapaamaan myös vapaa-

ajalla. Ryhmien seinällä on yhteystietolista, johon vanhemmat lisäävät halutessaan 

yhteystietonsa.     
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Kulttuurinen moninaisuus ja 
kielitietoisuus

• Huomioimme kulttuurisen moninaisuuden toimintaympäristön suunnittelussa sekä esimerkiksi 

musiikin ja juhlien muodossa. Lähtökohtana on päiväkodin perheiden eri kulttuurit. 

Toimintavuoden aikana tutustumme eri kieliin opettelemalla mm. tervehdyksiä.

• Sanoitamme toimintaa monipuolisesti ja käytämme kuvia toiminnan tukena koko päiväkodissa. 

Harjoittelemme tunnetaitoja esim. keskustelemalla, kirjojen avulla ja taiteen keinoin. 

• Kannustamme vanhempia puhumaan lapsille omaa äidinkieltään.

• Käytämme pedagogisesti valittua kirjallisuutta lasten kanssa päivittäin esim. luemme 

pitkäkestoisia tarinoita lepohetkellä ja käsittelemme yhdessä lyhyempiä tarinoita kuvakirjojen 

kautta.

• Alueellisen Musakärry-toiminnan kautta kielitietoisuus-teemaa käsitellään myös musiikin keinoin. 

Musiikin monet mahdollisuudet ovat osa joka päivistä toimintaa. Musakärry vierailee Sohvilassa

tammikuussa 2020.  
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Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä 
elämäntapa

• Haluamme välttää turhia kieltoja ja perustelemme lapsille toimintatapojamme (”älä juokse” -> ”kävele 

mieluummin”) / Ohjaamme lasta toimimaan odotetusti positiivisen pedagogiikan keinoin.

• Teemme yhteistyötä läheisen vanhustentalon kanssa, jossa päiväkodin lapset vierailevat säännöllisin 

väliajoin. 

• Kannustamme lapsia ottamaan sen verran ruokaa kun jaksaa syödä, rohkaisemme maistamaan myös uusia 

makuja. Ohjaamme lapsia ottamaan ensin pienemmän annoksen ruokaa ja sitten lisää, välttääksemme 

hävikkiruuan syntymisen. 

• Ryhmissä on omat kierrätyspisteet ja teemaa käsitellään lasten kanssa pitkin toimintavuotta.

• Pihallamme on istutuslaatikot, joita hoidamme yhdessä lasten.

• Käytössämme on pestävät käsipyyhkeet, jotka on ommeltu yhdessä vanhempien kanssa.

• Jokaisella on mahdollisuus levätä tai nukkua tarvittaessa päiväunet.

• Puutumme kiusaamiseen välittömästi. Lasten kanssa puhumme kiusaamisen sijaan yksittäisistä ja erilaisista 

teoista. Kiusaamistilanteessa lasta ohjataan käyttäytymään hyväksytyllä tavalla. 
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Oppimisen alueet

• Käytössämme on koko päiväkodin yhteinen Instagram-tili, jonka avulla myös vanhemmat voivat 

sanoittaa aivan pienimmille päiväkotipäivän tapahtumia. Näin myös niiden lasten, joilla ei ole vielä 

kieltä, on helpompi käydä läpi päivän kulua kotona ja saada oivaltamisen kokemuksia.

• Haluamme tuoda oppimisen alueita toiminnassa näkyväksi käyttämällä niitä Instagramissa #-

hakusanoina

• Toimintaympäristömme ei rajoitu pelkästään päiväkodin ympäristöön, vaan retkeilemme viikoittain 

monipuolisesti mm. metsään sekä lähialueiden leikkipuistoihin ja kulttuuripalveluihin.

• Retkillä varaamme aikaa myös siirtymiin ja ympäristön ihmettelyyn. Voimme pysähtyä matkalla 

tutkimaan erilaisia ilmiöitä ja asioita - haemme yhdessä tietoa asioihin, jos emme keksi vastausta 

muuten.

• Hyödynnämme mm. otettuja kuvia ja videoita, maalausta ja haastattelua asioiden ja tapahtumien 

käsittelyssä lasten kanssa. 
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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. 



Ajattelu ja oppiminen

• Emme halua antaa lapsille valmiita vastauksia vaan ohjaamme lapsia pohtimaan itse asioita. 

”Mitä itse ajattelet?” ”Miten itse toimisit?”

• Etsimme yhdessä vastauksia lapsia askarruttaviin kysymyksiin. Ihmettelemme yhdessä lasten 

kanssa asioita ja ilmiöitä. 

• Tiedon etsinnässä hyödynnämme monipuolisesti eri lähteitä, joita myös vertailemme keskenään.

• Vuorovaikutusmalli saadaan henkilökunnalta – puhumme ystävällisesti toisillemme, niin 

aikuisten kuin lasten kesken.

• Annamme positiivista palautetta ja pedagogiikkamme on positiivista. Keskitymme lasten 

vahvuuksiin ja pidämme yllä positiivista puhetta.
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Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 
ja ilmaisu

• Ratkaisemme ristiriitatilanteet yhdessä lasten kanssa, sanoitamme ja mallinnamme tilannetta ja 

tarjoamme hyväksytyn käyttäytymismallin.  Tarvittaessa arjen vuorovaikutustilanteita pohditaan 

koko ryhmän kesken.

• Suhtaudumme asioihin ymmärtävästi ja sensitiivisesti antamalla lapsille mallin asianmukaisesta 

vuorovaikutustilanteiden käsittelystä

• Autamme lapsia sanoittamaan tunteita ja tarvittaessa käytämme kuvia ja piirtämistä käsittelyn 

tukena.

• Opettelemme yhdessä hyviä tapoja ystävällisyyttä päiväkodin arkisissa tilanteissa. 

• Olemme avoimia ja suhtaudumme erilaisuuteen ja eri kulttuureihin uteliaasti.

• Eri kielet ja kulttuurit näkyvät ryhmien toimintaympäristöissä ja ryhmän lasten kieliin tutustutaan 

toimintavuoden kuluessa. Jokainen ryhmä miettii omat tapansa tutustua kieliin ja kulttuureihin. 

Pedapalavereissa vaihdetaan hyviä toimintamalleja.

• Tämän toimintavuoden kehittämiskohteena on lasten tunne- ja kaveritaitojen tukeminen. Teemaa 

käsitellään ryhmissä säännöllisesti.
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Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

• Kannustamme lapsia arjen tilanteissa omatoimisuuteen ohjaamalla ja kehumalla. 

• Otamme huomioon lasten taidot ja kyvyt kaikissa eri tilanteissa, jotta toiminta tukee lapsen  

oppimista, kasvua ja kehitystä.  

• Keskustelemme säännöllisesti vanhempien kanssa lapsen taidoista, missä mennään ja mitä 

harjoitellaan. Painotamme onnistumisia ja positiivista vuorovaikutusta. Arjen tilanteissa 

käytyjen keskusteluiden lisäksi varataan keskusteluaikaa aina tarpeen mukaan.

• Otamme huomioon fyysisen hyvinvoinnin huolehtimalla riittävästä ravinnosta, levosta ja 

liikkumisesta. 

• Psyykkinen turvallisuus taataan pienryhmätoiminnalla, jolloin kiire ja kuormittavuus pienenevät 

ja lapset voidaan huomioida yksilöllisemmin. 
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Monilukutaito ja tieto- ja 
viestintäteknologinen osaaminen

• Huomioimme toiminnan suunnittelussa lapsia kiinnostavat mediasisällöt, joita 

hyödynnämme esim. liikunnassa, kuvallisessa ilmaisussa ja leikeissä.  

• Lapset osallistuvat Instagram-päivitysten tekemiseen kuvaamalla ja toimintaa 

sanoittamalla. Näin toimintaa tehdään näkyväksi myös perheille ja lasten on helpompi 

kertoa omasta päivästään varhaiskasvatuksessa.

• Monilukutaitoon liittyviä sisältöjä käsitellään päivittäin. Esim. luemme erilaisia tekstejä ja 

tulkitsemme yhdessä ympäristön viestejä mm. liikennemerkit, suojatie. Käytämme päivittäin 

kuvia toimintamme tukena.

• Käytämme digivälineitä luontevana osana toimintaa. Digivälineiden ja digitaalisten 

sisältöjen mahdollisuuksista keskustellaan ja osaamista jaetaan säännöllisesti 

pedapalaverien yhteydessä.
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Osallistuminen ja vaikuttaminen
• Vasu-keskusteluiden yhteydessä kysymme vanhemmilta ja lapsilta itseltään heidän  

mielenkiinnon kohteita ja vanhempien havaintoja lapsestaan. Lapsen varhaiskasvatuksen 

suunnitelma laaditaan syyskauden alussa ja siihen palataan tarvittaessa. Suunnitelmaa  

arvioidaan pitkin vuotta ja siihen palataan yhdessä viimeistään kevätkauden päätteeksi.

• Toimintaa tehdään näkyväksi ja keskusteltavaksi viikoittain kuvin, videoin ja kirjallisin 

tiedottein. Jokainen ryhmä miettii oman tarpeita ja toiveita vastaavan tiedottamismuotonsa.

• Vanhempainiltojen yhteydessä vanhempien kanssa keskustellaan toimintakulttuurista ja 

heidän näkökulmansa huomioidaan suunnittelussa. Vanhempia tavataan päivittäin, jolloin 

toiminnasta ja lapsen päivästä kerrotaan. 

• Arjessa arvostamme ja kunnioitamme lasten ajatuksia ja toiveita. Osoitamme sen esim. 

kumartumalla/kyykistymällä lapsen tasolle, kuuntelemalla lasta aidosti ja huomioimalla 

toiveet mahdollisuuksien mukaan. 

• Teemme paljon pieniä arkipäivän osallisuuden tekoja esim. teemme lasten kanssa yhteisiä 

sopimuksia toiminnallemme ja aikuinen on valmis mukauttamaan toimintaa lasten ideoiden 

pohjalta. 

• Keskusteluiden lisäksi havainnointi on tärkeä tapa saada tietoa lasten mielenkiinnon-

kohteista, jotka toiminnan suunnittelussa pyritään huomioimaan.
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Oppimisympäristö
Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa 

kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen 

oppimisympäristö. Oppimisympäristöillä tarkoitetaan 

tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja 

tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja 

vuorovaikutusta.



Oppimisympäristö

• Oppimisympäristöä muokataan lasten tarpeet ja mielenkiinnonkohteet huomioiden toimintavuoden 

kuluessa. Ympäristö pidetään yhdessä selkeänä ja siistinä. 

• Toimintaympäristömme ei rajoitu pelkästään päiväkodin ympäristöön, vaan retkeilemme viikoittain 

monipuolisesti mm. metsään sekä lähialueiden leikkipuistoihin ja hyödynnämme kaupungin 

kulttuuripalveluita.

• Retkillä varaamme aikaa myös siirtymiin ja ympäristön ihmettelyyn. Voimme pysähtyä matkalla tutki-

maan erilaisia ilmiöitä ja asioita - haemme yhdessä tietoa asioihin, jos emme keksi vastausta muuten.

• Pienryhmätoiminnalla sekä ulkoilua porrastamalla mahdollistamme koko talon aktiivisen käytön.

• Kuvitamme toimintaamme sekä teemme toimintaamme näkyväksi oppimisympäristössämme.

• Sohvilassa toteutetaan kaikissa ryhmissä ilmiöpohjainen vähintään kaksi viikkoa kestävä kokonaisuus, 

jonka suunnittelussa hyödynnetään ilmiökortteja ja lähtökohtana on ryhmän lasten mielenkiinnonkohteet. 

Ilmiöjakso voidaan toteuttaa myös ryhmien välisenä yhteistyönä. Ilmiöön tutustutaan huomioiden lapsen 

ominaiset tavat toimia ja siihen pyritään tutustumaan autenttisessa ympäristössä. Ryhmäkohtaiset 

suunnitelmat laaditaan tammi-helmikuussa 2020.

• Teemme säännöllistä yhteistyötä palvelutalo Sofia ja Severin kanssa.
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Leikki ja monipuoliset 
työtavat
Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa 

tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja 

oppimiselle. Henkilöstö tunnistaa leikkiä rajoittavia 

tekijöitä ja kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja ja 

oppimisympäristöjä. Lapsilla ja henkilöstöllä on 

mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen ja leikin iloa. 



Leikki ja sen merkitys 

• Leikki on varhaiskasvatuksen keskeisin ja tärkein toimintamuoto.

• Leikki on lapsen tapa tutkia, oppia ja käsitellä häntä kiinnostavia asioita. Leikkiä havainnoimalla 

henkilökunta saa tärkeää tietoa toiminnan suunnittelun tueksi. 

• Työntekijät havainnoivat leikkejä, toimivat leikin mahdollistajina ja osallistuvat leikkeihin 

aktiivisesti rikastaen niitä ja tarvittaessa vetäytyen sivummalle.

• Leikit saavat olla pitkäkestoisia ja levittäytyä eri tiloihin. Hyödynnämme leikeissä kaikkia 

päiväkodin tiloja ja muokkaamme niitä tarvittaessa. 

• Erilaiset leikkimahdollisuudet ovat kaikille tuttuja ja -välineet ovat helposti saatavissa. 

Mahdollistamme päivittäin niin vapaan kuin ohjatummatkin leikit. 

• Leikeistä ja niiden kehittämisestä keskustellaan säännöllisesti tiimipalavereissa.
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Toiminnan 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. 



Toiminnan arviointi ja kehittäminen

• Päiväkoti Sohvilassa arvioimme omaa toimintaamme säännöllisesti tiimi- ja talopalavereissa. 

Näin nousevat esiin jo toimiviksi koetut käytännöt sekä kehittämistä vaativat toimintatavat.

• Toimintasuunnitelmaa laadittaessa ja sitä arvioitaessa peilaamme toimintaamme valtakunnalliseen ja 

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan, varhaiskasvatuslakiin ja Kansallisen koulutuksen 

arviointikeskuksen tuloksiin.

• Kehitys- ja arviointityötä tapahtuu myös koko varhaiskasvatusyksikön voimin kahdesti vuodessa 

järjestettävissä kehittämispäivissä. Toimipisteen toiminnan arviointiin ja kehittämiseen on käytettävissä myös 

pedailtoja kaksi kertaa toimintakaudessa.

• Arvioimme ryhmäkohtaista toimintaamme tiimipalavereissa sekä vuosittain järjestettävissä 

kehityskeskusteluissa yhdessä päiväkodin johtajan kanssa. Kehityskeskustelut käydään tarpeen mukaan 

joko tiimeissä tai henkilökohtaisesti: työntekijät arvioivat itseään, tiimin toimintaa sekä toiminnalle asetettujen 

tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin työvälineinä toimivat ryhmäkohtaiset toimintasuunnitelmat sekä lasten 

henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat ja niihin toiminnalle asetetut tavoitteet.

• Kotikallio-Sohvilan toimintasuunnitelmaa arvioidaan tammikuussa 2020.

• Tämän toimintavuoden kehittämiskohteena on lasten tunne- ja kaveritaitojen tukeminen. Teemaa käsitellään 

ryhmissä säännöllisesti.

• Talon viikoittaisissa palavereissa käydään läpi toimialan koulutustarjontaa soveltuvin osin. Työntekijät 

hakeutuvat suunnitellusti ja sovitusti koulutuksiin, jotka tukevat heidän työtään.
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Yhteistyö ja viestintä 
Yhteistyöllä tuetaan lapsen varhaiskasvatuksen 

järjestämistä siten, että jokainen lapsi saa oman 

kehityksensä ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, 

opetusta ja hoitoa. Vastuu yhteistyön toteutumisesta ja 

suunnitelmallisuudesta on varhaiskasvatuksen 

järjestäjillä. He vastaavat myös siitä, että yhteistyötä 

toteutetaan monialaisesti. 



Yhteistyö ja viestintä
• Toiminnan viikkosuunnitelmat ovat vanhempien nähtävillä ja tiedotamme esim. retkistä ja 

tapahtumista erikseen.

• Kerromme perheille tarkemmin toiminnastamme viikko- tai kuukausitiedotteissa.

• Päivittäisissä kohtaamisissa kerromme lapsen päivästä.

• Päiväkodilla toimii aktiivinen vanhempainyhdistys.

• Jokaiselle perheelle lähetetään kesäkysely, jossa kartoitetaan lapsen vahvuuksia, mielenkiinnon 

kohteita sekä vanhempien ajatuksia tulevan toimintakauden teemasta.

• Lapselle laaditaan vasu/leops yhteistyössä lapsen ja vanhempien kanssa. Suunnitelmaan 

palataan tarpeen mukaan. Vasukeskustelussa yhdessä sovittuja tavoitteita arvioidaan viimeistään 

toimintavuoden lopussa.

• Kohtaamme perheet tasa-arvoisesti.

Monialainen yhteistyö

• Sohvilassa teemme yhteistyötä kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan, 

varhaiskasvatuksen S2-opettajan, varhaiskasvatuksen fysioterapeutin, puhe- ja 

toimintaterapeuttien sekä neuvolan kanssa.
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Lapsen 
varhaiskasvatuksessa 
aloittaminen



Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen 
Sohvilassa

• Muutos arjen rutiineissa päivähoidon alkaessa on perheelle suuri. Päiväkoti Sohvilassa 

tarjoamme perheille ja uudelle lapselle aikaa ja mahdollisuuksia tutustua päiväkodin 

toimintaan jo ennen päivähoitohakemuksen tekoa. Päivähoidon aloituksen yhteydessä perheillä

on mahdollisuus viettää aikaa tulevassa lapsiryhmässä, jotta siirtymä kotoa varhaiskasvatukseen

olisi mahdollisimman pehmeä ja turvallinen. Päivähoidon aloituksen yhteydessä käydään perheen

ja kasvattajan välinen aloituskeskustelu. 

• Kirjaamme yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa jokaiselle lapselle henkilökohtaisen 

varhaiskasvatussuunnitelman syksyllä 2019. Lapsen henkilökohtaisessa 

varhaiskasvatussuunnitelmassa korostamme lasten vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita, 

pohdimme mahdollisia tuen tarpeita sekä asetamme toiminnalle pedagogiset tavoitteet. Näiden 

tavoitteiden toteutumista arvioidaan keväällä 2020 yhdessä huoltajien ja lasten kanssa. 

Tarvittaessa järjestämme keskusteluajan aiemmin.
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Arviointi

Lapsesta koottuja 

havaintoja on käsitelty 

tiimissä ennen vasu-

keskustelua

Lapsen osallisuus on 

varmistettu havainnoimalla 

ja/tai haastattelemalla

Lasten vasuun kirjattuja mielenkiinnon kohteita ja pedagogisia tavoitteita 

varhaiskasvatukselle käytetään toiminnan suunnittelun pohjana.

Havainnoista ja keskusteluista saadaan selville lasten mielenkiinnon 

kohteet sekä tavoitteet varhaiskasvatukselle

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Huoltajan osallisuus on 

varmistettu varaamalla 

vasu-keskusteluaika ja 

antamalla materiaali 

keskustelua varten

Toimintavuoden yhteiset tavoitteet - lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman/esiopetussuunnitelmaan palataan 

vanhempien kanssa aina tarvittaessa mutta viimeistään toimintavuoden lopussa. 

Ryhmien toimintaa dokumentoidaan ja arvioidaan 

tiimipalavereissa. Arviointi on toiminnan suunnittelun ja 

tavoitteiden asettelun pohjana.

Yksikön suunnitelmaa arvioidaan yhdessä 

toimipisteittäin tammikuussa. 


