
Varhaiskasvatusyksikkö
Suursuon
toimintasuunnitelma 
kaudelle 2019-2020
8.11.2019 hyväksytty, Raila Tiainen-Ala-Maunus, aluepäällikkö



Toimintasuunnitelman rakenne
• Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen
• Työtämme ohjaavat arvot
• Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen ja siirtymisen käytännöt
• Oppimisympäristö
• Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, toimintakauden keskeiset periaatteet ja 

kehittämiskohde
• Toimintavuoden yhteiset tavoitteet:

• Sensitiivinen vuorovaikutus
• Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työteon ympäristönä 

• Laaja-alainen osaaminen
• Oppimisen alueet
• Yhteistyö ja viestintä
• Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen

28.11.2019 2



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. Tämä suunnitelma on tehty yhdessä henkilökunnan kanssa.

Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä perheen kanssa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.

Ryhmäkohtainen toiminnan suunnittelu perustuu lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelmaprosessista saatuun tietoon, yksikön 
toimintasuunnitelmaan, Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä  Vasu perusteisiin.
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Työtämme ohjaavat yhteiset arvot
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Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu Vasu-perusteissa määritellyille arvoille sekä 
Helsingin kaupungin strategiaan 2017-2021 

Meille on tärkeää, että päiväkodissamme on hyväksyvä, toisia arvostava ja kuunteleva 
ilmapiiri. Luomme luottamukselliset suhteet sekä lapsiin että lasten vanhempiin 
olemalla avoimessa vuorovaikutuksessa heidän kanssaan, kuunnellen ja keskustellen. 
On erilaisia lapsia ja perheitä ja kaikkia kohdellaan Suursuolla tasa-arvoisesti. 

Sensitiivisyys ja herkkyys huomata jokaisen lapsen tarpeet ja erityispiirteet ovat meille 
tärkeitä arvoja. Toimintaamme ohjaa positiivinen pedagogiikka. Keskustelemme 
vanhempien ja lasten kanssa lasten vahvuuksista. Havainnoimme lapsia ja 
kuuntelemme toisiamme. Kiinnitämme huomiota lasten vahvuuksiin, huomaamme 
hyvän ja kerromme siitä lapsille. Vastaamme lapsen aloitteisiin ja huomioimme lasten 
mielenkiinnonkohteet toiminnan suunnittelussa.

Huolehdimme lasten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista kaikessa arjen tilanteissa. 
Kannustamme lapsia omatoimisuuteen. Oppimisen ilo syntyy yhdessä kokemalla, 
tekemällä ja mahdollistamalla. Opimme toinen toisiltamme, kannustamme ja iloitsemme 
yhdessä onnistumisista.

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


Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen
Perheen saadessa tiedon päivähoitopaikasta, ottavat he yhteyttä päiväkotiryhmään ja sopivat tutustumisajan. Tutustuminen 
tapahtuu noin viikkoa ennen aloittamista yhdessä vanhemman kanssa. Tällöin lapsi voi osallistua leikkiin, ruokailuun ja ryhmän 
toimintaan yhdessä vanhemman kanssa. Tutustumiselle varataan riittävästi aikaa, riippuen perheen ja lapsen tarpeista. Ryhmässä 
sovitaan kuka vastaanottaa uuden lapsen. Tutustumisvaiheessa aikuinen seuraa ja havainnoi uutta lasta ja selvittää millaisista 
asioista / leikeistä lapsi innostuu tai on kiinnostunut. Kun lapsi jää ensimmäisen kerran yksin päiväkotiin hänellä voi olla mukana 
esimerkiksi kotoa tuotu ”turvalelu” tai valokuva perheestä. Vanhempien kanssa sovitaan samana toistuvat tulorituaalit.

Aloituskeskustelun yhteydessä perheellä on mahdollisuus kertoa lapsesta ja toiveistaan. Samalla perheelle annetaan tarkempaa 
informaatiota päiväkotiryhmän toiminnasta. Ensikohtaamisesta lähtien haluamme luoda lämpimän, avoimen ja turvallisen ilmapiirin 
havainnoimalla ja tutustumalla lapseen. Ryhmät muodostetaan oppimisen kannalta toimiviksi. Huoltajien toiveita huomioidaan 
mahdollisuuksien mukaan.  

Lapsen siirtyessä esiopetukseen perhe kutsutaan toukokuussa tutustumaan uuteen  ryhmään. Tutustumispäivänä 
esiopetusryhmien kokoonpano on jo tiedossa. 
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Oppimisympäristö
Pedagoginen oppimisympäristömme muodostuu päiväkodin tiloista, lähiympäristöstä ja kaupungin tarjoamista mahdollisuuksista. 
Oppimisympäristö jaetaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat päiväkodin 
sisätilat, välineet, piha, lähiympäristö ja kaikki retkikohteet. Psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö muodostuu yhteisömme 
positiivisesta vuorovaikutuksesta, yhteisesti sovituista toimintatavoista sekä ilmapiiristä.

Päiväkodin oppimisympäristö on koko ajan lasten tarpeiden mukaan muuttuva. Lapset ovat mukana oppimisympäristön 
muokkaamisessa esittäen toiveitaan ja ideoitaan ja osallistuen sen rakentamiseen. Lisäksi aikuinen on sensitiivinen lasten 
sanattomille viesteille ja aloitteille havainnoimalla heitä leikeissä ja arjessa. Yhdessä muokattu innostava oppimisympäristö 
kannustaa lasta leikkimään, tutkimaan ja ihmettelemään. Opetamme lapsia vastuullisuuteen, kunnioittamaan luontoa sekä 
huolehtimaan tavaroista.

Oppimista tukeva ilmapiiri syntyy positiivisesta pedagogiikasta ja yhdessä sovituista toimintatavoista. Luomme päiväkotiin sellaisen 
sosiaalisen ja psyykkisen oppimisympäristön, jossa on turvallinen, hyväksyvä ja toisiamme kunnioittava ilmapiiri. Kiinnitämme
huomiota aikuisten ja lasten väliseen sekä lasten keskinäiseen vuorovaikutukseen mm. mallittamalla toimintaa arjessa ja olemalla
mukana leikeissä. Tervehdimme ja kuuntelemme toisiamme. Tuemme lasta leikin ja leikkikavereiden valinnoissa. Huomioimme ettei 
kukaan lapsi jää yksin eikä tule kiusatuksi. Puutumme ristiriitatilanteisiin ja selvitämme ne yhdessä lasten kanssa. Päiväkodissa on 
kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma. https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-
toimiala/Varhaiskasvatus/paivakodit/suursuo/Suursio-kiusaamisen-estaminen.pdf

Tänä toimintavuonna huomioimme lähestyvän muuton uudisrakennukseen oppimisympäristön muokkaamisessa. 
Hyödynnämme mm. askarteluvarastojen materiaaleja rakentaen yhdessä lasten kanssa toimintapajan, jossa he saavat itse keksiä 
ja toteuttaa ideoitaan.
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Yksikön toimintakulttuuri osallisuuden, 
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta
Yhdenvertaisuus päiväkodissamme tarkoittaa sitä, että kaikkia kohdellaan samanarvoisesti. Myönteisellä suhtautumisella 
erilaisuuteen luodaan toisia kunnioittava ilmapiiri. Mallitamme lapsille hyvää käytöstä, kohteliaisuutta ja toisten kunnioittamista. 
Yhdenvertaisuutta edistetään päiväkodissamme luomalla kaikille samanvertaiset mahdollisuudet osallistua toimintaan ja ilmaista 
omia mielipiteitään.

Ymmärryksen lisääminen ja vuorovaikutus eri taustaisten perheiden välillä on mielestämme tärkeää. Meillä on päiväkodissamme 
pitkät perinteet erilaisten kulttuurien kohtaamisessa ja osaamista kohdata vähemmistöjä. Ennakkoluuloihin ja stereotypioihin 
suhtaudutaan kriittisesti ja asiat otetaan puheeksi työyhteisössä. Henkilöstö on sitoutunut kiusaamisen ehkäisemiseen ja syrjinnän 
vastaiseen toimintaan. Kiusaamista ennalta ehkäistään keskustelemalla, kirjoja lukemalla ja tukemalla leikkiin liittymisessä. 

Lasten itsetuntoa ja identiteettiä vahvistetaan tuomalla esiin lasten erilaiset kulttuuritaustat, -perinteet ja kielet. Lasten aloitteisiin 
vastataan, lasten erityispiirteet huomioidaan, lasten valintoja ja näkemyksiä arvostetaan. Päiväkodissamme aloittaa marraskuussa 
monikielinen ohjaaja, jonka tehtävänä on edistää kaikkien lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja tuoda lasten äänet
kuulluksi. Hän osaltaan mahdollistaa kaikkien lasten osallisuutta toimimalla lapsiryhmissä ja tukee kodin ja päiväkodin kanssa 
tehtävää yhteistyötä. Monikielinen ohjaaja työskentelee toisessa varhaiskasvatusyksikössä meidän lisäksemme.

Lasten aloitteellisuutta vahvistetaan rohkaisemalla kertomaan omia ajatuksiaan sekä ottamalla lasten mielipiteet huomioon 
toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Jokaisen tunnetta kuulua yhteisöön samanarvoisena edistetään vahvistamalla 
yhteishenkeä ja panostamalla ryhmäytymiseen heti syksyllä toimintakauden alussa. Ryhmäytymiseen tartutaan toimintakauden 
alussa ja uusien lasten tullessa ryhmään esimerkiksi ryhmäytymisleikeillä ja ohjatuilla leikkihetkillä ja leikkiryhmillä. 
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Kehittämiskohteemme aiheesta osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo: 
”Henkilöstö tunnistaa lasten keskinäisten kohtaamisten eriarvoistavia piirteitä sekä puuttuu niihin 
hienotunteisesti ja johdonmukaisesti.” (Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 2019) 

Mitä haluamme selvittää: 
Millaisia vertaissuhteita ryhmässä on? Nouseeko vertaissuhteista esiin eriarvoistavia piirteitä?

Minkälaisin menetelmin: 

Keskustelemalla luodaan työyhteisön yhteinen ymmärrys siitä, mitä eriarvoisuus on ja miten se lasten vertaissuhteissa näkyy. 

Jokaisessa ryhmässä toteutetaan marraskuun aikana sosiogrammi. Ryhmästä riippuen se toteutetaan joko havainnoimalla tai      
havainnoimalla  ja haastattelemalla. Sosiogrammilla pyritään tuomaan näkyviin ryhmän vertaissuhteiden verkosto.

Sosiogrammin tulokset analysoidaan kysymyslomakkeen avulla. Kysymyksillä pyritään nostamaan sosiogrammin tuloksista esille 
mahdolliset eriarvoistavat piirteet. 

Ryhmä kirjaa kaksi toimenpidettä, joilla tuetaan tietoisesti ryhmän vertaissuhteita. 

Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi:
Maaliskuussa 2020 toteutetaan uusi sosiogrammi, jolla arvioidaan näiden toimenpiteiden vaikuttavuutta ja toteutumista. 
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Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä 
vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla.

Henkilöstö valitsee lasten osallisuutta ja 
toimijuutta tukevia toimintatapoja

Henkilöstö luo mallin, 
joka tukee lasten 

osallisuutta ja tekee 
sen näkyväksi 

huoltajille

Lasten kanssa keskustellaan 
säännöllisesti toteutuneesta 

toiminnasta ja arvioidaan 
osallisuuden toteutumista

Henkilöstö 
kohtaa lapsen 

leikissä päivittäin

Tiimeissä arvioidaan 
aikuisen sensitiivistä 

työotetta 
tarkoituksenmukaisia 

menetelmiä hyödyntäen 
(esim. digitaaliset välineet).

Työyhteisöissä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet ja 
sovitaan kehittämistoimenpiteet (auditointi otantana kevät 2020)

-Jokainen kasvatushenkilökuntaan kuuluva tekee itsearvioinnin varhaiskasvattajan 
itsearviointilomakkeen avulla tammikuussa.

-Ryhmän tiimipalaverissa käydään läpi siitä nousevat havainnot ja mietitään mitkä osa-alueet sellaisia, 
joita pitää kehittää. Havainnot ja keinot kirjataan ja käydään läpi talon kokouksessa (tammikuun loppu). 

-Osallisuuden tavat: helmikuun aikana tiimissä käydään lapsen päiväkotipäivän rakenne läpi 
osallisuuden näkökulmasta. Mihin perushoidollisiin tilanteisiin ja siirtymätilanteisiin voi lisätä osallisuutta 

ja miten? Talon kokouksessa (helmikuun loppu) käydään nämä toimenpiteet läpi ja jaetaan hyviä 
käytäntöjä ja ideoita. Vanhemmille kerrotaan osallisuustoimenpiteistä ryhmän kuukausitiedotteessa. 

Arki on pedagogisesti suunniteltu kokonaisuus, 
joka mahdollistaa henkilöstön sensitiivisen 

läsnäolon

Työyhteisössä 
keskustellaan 

yhteinen käsitys 
sensitiivisyydestä

Mitä 
tehdään?

Miten 
tehdään?

Tavoite

Dokumentointi 

Arviointi
Vare Jory 19.6.2019



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

Lapsi oppii leikkimällä, tutkimalla, tekemällä ja kokemalla. Päivittäinen riittävä fyysinen aktiivisuus tukee lasten ajattelua ja oppimista. 
Tarjoamme monipuolisia ja merkityksellisiä kokemuksia lapsille hyödyntäen eri ympäristöjä toiminnassa. Vaalimme kiireettömyyttä ja 
annamme lasten ihmettelylle aikaa ja tilaa. Tarvittaessa etsimme tietoa yhdessä. Ohjaamme ja kannustamme lapsia pohtimaan ja 
ajattelemaan itse sekä keksimään ratkaisuja. Kannustamme kriittiseen ajatteluun. Lapsia kannustetaan sinnikkyyteen ja olemaan 
lannistumatta epäonnistumisista. Iloitsemme yhdessä onnistumisista ja opetamme lapsia kannustamaan toisiaan. Pedagoginen 
dokumentointi (esim. lasten omat työt seinillä ja valokuvat) ja yhteinen pohdinta auttavat lasta näkemään oman oppimisensa ja
tunnistamaan omia vahvuuksiaan. 



TAE 2020 sitova tavoite:  

Käytämme koko kaupunkia 
oppimisen ja työnteon 
ympäristönä
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Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Huhtikuun aikana toteutetaan yhteinen laaja-alainen 
ilmiöpohjainen kokonaisuus aiheesta 

LIIKENNE

Jokainen ryhmä tekee 1-2 retkeä julkisilla 
kulkuvälineillä.

Turvallisen liikkumisen harjoituksia retkillä.
Kulkuvälineet ja niissä kulkemisen tavat tutuiksi.

Päiväkodille järjestetään pyörähuoltopiste.

Ryhmien arjessa ja retkillä käsitellään aihetta 
monipuolisin menetelmin:

Leikki, laululeikit, kädentaidot, kuvat, 
kuvaaminen, tutkiminen, etsiminen, liikkuminen, 

näytteleminen.

Toimintaa sovelletaan ikätasoisesti.

Kokonaisuuden arviointi toukokuussa: ensin ryhmien tiimipalavereissa ja sitten pedagogisessa tiimissä.
Kartan avulla arvioidaan, kuinka paljon liikuttiin kevään aikana. Lasten kommentit kertovat, mitä lapset 

kokivat oppineensa.

Tammikuusta 2020 alkaen ryhmät 
merkitsevät retket karttaan. Retkistä 

kirjataan myös lasten kuvauksia 
oppimastaan (haastattelut/havainnointi).

Toimintaa kuvataan.

Tavoite

Mitä 
tehdään?

Miten 
tehdään?

Dokumentointi 

Arviointi

Vare Jory 19.6.2019



Oppimisen alueet
TUTKIN JA TOIMIN YMPÄRISTÖSSÄNI
Meillä lapsia kannustetaan ja tuetaan tutkimaan ja kokeilemaan itse. Tehdään lasten kanssa pieniä tutkimuksia, joissa tutkitaan esimerkiksi 
jäätymistä ja sulamista, kasvien kasvamista ja kuihtumista sekä erilaisia mittauksia (paino, pituus, tilavuus).

Matemaattinen näkökulma
• Pelataan noppapelejä, joissa lasketaan nopan silmäluvun mukaan kulkemista
• Lukumäärien laskeminen arjen tilanteissa (napit, lihapullat, lelut, lapset…)
• Leikitään ja toimitaan eri kokoisissa ja eri tasoja sisältävissä tiloissa (metsä, pieni huone, liikuntahalli). Laulu- ja liikuntaleikeissä toimitaan eri 

tasoilla (korkea, matala) ja eri koossa (iso. pieni)
• Toimitaan yksin, pareittain ja ryhmässä
• Yhteisissä kokoontumisissa seurataan ajan kulumista (vuorokausi, viikonpäivät, vuoden ajat)
• Annetaan välineitä ja mahdollisuus askarteluun, muovailuun ja rakenteluun ja kuvalliseen ilmaisuun.
• Kauppaleikki



Ympäristökasvatuksellinen näkökulma
• Kaikki ryhmät käyvät metsäretkillä
• Siivotaan luontoa, roskien keräys luonnosta ja pihalta. Omien roskien pois tuominen.
• Ohjataan lapsia jätteiden lajitteluun sekä veden ja sähkön säästämiseen. Leikitään lajitteluleikkiä, pelataan lajittelupeliä. Ryhmissä 

jätteen lajittelu. Sammutetaan turhat valot, ei valuteta vettä turhaan. Eskariryhmissä tehdään yhteistyötä Roskapoliisin ja 
kierrätyskeskuksen kanssa.

• Lapsia kannustetaan tutkimaan luonnonilmiöitä; ötökät, kasvillisuus, vuodenaikojen vaihtelut. Käytetään eri aisteja ja apuvälineitä 
kuten luupit.

Teknologiakasvatuksellinen näkökulma
• Ryhmissä on tabletit lasten käytössä. Tablettia käytetään monipuolisesti (tiedonhaku, valokuvaus, musiikki, oppimispelit). Rohkaistaan 

lapsia kysymään ja ihmettelemään. Autamme lasta etsimään tietoa käyttäen internetiä, kirjastoa yms.
• Lasten leikeissä on käytöstä poistettuja puhelimia, näppäimistöjä ja laskimia.



Yhteistyö ja viestintä                 

Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa päiväkodin toimintaan kertomalla toiveitaan ja näkemyksiään ALOITUS -, 
HYVE4- (4-vuotiaalle lapselle neuvolassa tehtävä tarkastus), VASU –ja LEOPS-keskusteluissa. Syksyn vanhempaintapaamisissa 
kysytään vanhempien toiveet tulevalle kaudelle ja ne kirjataan ryhmien omiin suunnitelmiin. Tarpeen mukaan vanhempien kanssa 
sovitaan myös muita keskusteluja.

Molemmissa toimipisteissä järjestetään ryhmien ja vanhempien yhteisiä tapahtumia. Vanhempien ja päiväkodin yhteistyötä edistää 
myös päiväkodissamme työskentelevä monikielinen ohjaaja. Yhteistyötä tehdään mm. neuvolan, kirjaston ja koulun kanssa. 
Kevätkaudella huoltajille järjestetään hakukahvit, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita.

Ryhmät tiedottavat vanhemmille säännöllisesti ryhmän toiminnasta, vähintään kerran kuukaudessa lähetettävällä kirjeellä. 
Kuukausikirjeiden ohella toiminnasta kerrotaan muillakin tavoilla, kuten esimerkiksi kuvin tai videoin. Päivittäisissä kohtaamisissa 
vanhemmat saavat yksilöllisempää perheen omaan lapseen kohdistuvaa tietoa. Asiakaspalautteet käsitellään henkilökunnan kanssa. 
Päiväkodin johtaja lähettää muutamia kertoja vuodessa yhteisen tiedotteen kaikille perheille. 

Suursuon päiväkodissa toimii vanhempaintoimikunta, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yhdessä järjestetään juhlia ja 
erilaisia tapahtumia. Vanhempaintoimikunnalla on omat Facebook-sivut.
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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. 

Jokaiselle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) ja esioppilaille esiopetussuunnitelma (LEOPS) lokakuun loppuun
mennessä.  Suunnitelmiin kirjataan lapsen vahvuudet ja varhaiskasvatukselliset tavoitteet, jonka pohjalta lapselle luodaan edellytykset 
kasvuun ja kehitykseen. 

Jokaisella ryhmällä on oma pedagoginen suunnitelmansa, joka tehdään VASUn ja LEOPSin pohjalta ryhmän lasten tarpeiden ja 
kiinnostusten pohjalta. Suunnitelman laadinnassa otetaan huomioon vanhempien ja lasten esittämät näkemykset. 

Henkilökunnan tiimien kehityskeskustelut pidetään kevään aikana. Keskustelussa arvioidaan ryhmän suunnitelman toteutumista ja 
kehittämistarvetta. Ryhmän suunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti ryhmän tiimipalavereissa. Säännöllisesti kokoontuvissa pedagogisissa 
kokouksissa arvioidaan toimintasuunnitelmaa yhdessä. Tämän toimintakauden kehittämiskohteiksi olemme valinneet osallisuuden, 
yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuuden sekä sensitiivisen vuorovaikutuksen. Niille on asetettu tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. 
Keväällä arvioidaan toimintapiteiden vaikuttavuus.



Pedagoginen dokumentointi

Pedagoginen dokumentointi on väylä lasten ja huoltajien osallistumiseen, toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen. 
Tämä on osa varhaiskasvatuksen arkea. 

Merkittävä osa lapsen kasvun dokumentointia ovat lapselle laadittavat VASU tai LEOPS. Me arvioimme niitä säännöllisesti vuoden 
aikana. Tavoitteita muokataan ja toimintaa suunnitellaan muuttuvien tarpeiden mukaan.

Vasujen lisäksi ryhmillä dokumentoidaan muillakin tavoilla kuten lasten valokuvien, videoiden, piirustusten avulla. Dokumentoinnilla 
tuomme esiin lasten osaamisen, vahvuudet ja kehittymisen hyvinvoinnin ja oppimisen alustana.  
Vanhemmille dokumentoidaan pedagogista toimintaa muun muassa kuukausittain kotikirjeillä ja esiopetusryhmissä 
päivittäin kulloinkin harjoiteltuja taitoja. 

Arvioimme toimintaa säännöllisesti kokoontuvissa ryhmän tiimipalavereissa ja pedagogisissa tiimeissä. Huoltajat osallistuvat 
arviointiin muuan muassa arviointikyselyn avulla tammikuussa. Syksyisin ja keväisin henkilökunnan kehittämispäivinä suunnitellaan 
ja arvioidaan toimintasuunnitelmaa. Dokumentoinnin toteutumista arvioidaan toimintasuunnitelman arvioinnin yhteydessä. 
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