
Yksikön toimintasuunnitelma 
2017 - 2018

Varhaiskasvatusyksikkö Himmeli – Perttu 



Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen

• Toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta 
toimipisteessä tai yksikössä pedagogisesti käytännössä toteutetaan. 
Toimintasuunnitelma on ytimekäs käytännön varhaiskasvatustoiminnan 
kuvaus.

• Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsinki Vasuun.
• Toimintasuunnitelmassa kuvataan yksikön mahdolliset 

kehittämiskohteet.
• Asiakirjaa saa ja kannattaa muokata tarpeen mukaan.
• Toiminnan suunnittelu perustuu lapsen varhaiskasvatuksen 

suunnitelmaprosessista saatuun tietoon, yksikön toimintasuunnitelmaan, 
Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä  Vasu perusteisiin. 
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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
Näin Himmeli - Pertussa:

⇒ Palaverirakenteet
• talon palaverit 1 x vk
• tiimipalaverit 1 x vk
• yksikön pedapalaverit 1 x kk
• Suunnittelupalaverit (juhlat ym. toiminta) tarpeen mukaan ( osallistujat 1/ryhmä)

• => Koulutus
• Säännölliset koulutukset kaikille 
• Kehittämispäivät  2 x v
• Alueen iltakoulutukset 2 x v

⇒ Toisilta oppiminen
• Tiedon jakaminen
• Tiedon vastaanotto

=>Toisten kunnioitus ja huomaavaisuus 
• Säännöllisin väliajoin (2 x v) Sopua ja sovittelua – ohjeistuksen läpikäynti
• Asioiden puheeksi otto heti

• Kohtaamisen tärkeys
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö

Katso diat 19 - 20
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Näin Himmeli - Pertussa:

• Ryhmäytymisleikkeihin panostaminen syksyisin, yli ryhmärajojen
• Yhteisen arvopohjan löytäminen työyhteisössä  (keskustelut, ryhmävasut, uusien työntekijöiden perehdytys)
• Osallistavat vanhempainillat

• Tarjoamme vanhemmille ja perheille erilaisia mahdollisuuksia osallistua päiväkodin toimintaan (mm. pehmeä lasku lapsen 
aloittaessa, vanhempainillat, vanhempainkahvit, liikuntailtapäivät, vanhempaintoimikunnat, isän– ja äitienpäivät, ryhmien 
omat tapahtumat) 

• Pidämme tärkeänä vanhempien kohtaamista ja sitä, että käsittelemme vanhemmilta tulleet toiveet ja ehdotukset yhdessä 
talon- tai ryhmien palavereissa => palaute vanhemmille

• Pidämme tärkeänä lapsen kohtaamista ja sitä, että lapsi tulee oikeasti kuulluksi ja nähdyksi
=> rohkaisemme ja kannustamme lasta ilmaisemaan toiveensa ja mielipiteensä 
=> arvostuksen osoittaminen lapselle aikuisen omalla toiminnalla

• Luottavainen ja kannustava ilmapiiri, aikuinen esimerkkinä

• Tulkkien käyttö aina tarvittaessa vanhempien kanssa
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Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 

• Katso dia 12
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Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa

Näin Himmeli - Pertussa:

Kannustamme lapsia omatoimisuuteen ja toisten huomioon ottamiseen kaikissa arjen tilanteissa lasten ikä huomioiden. Lasten taitojen ja ominaisuuksien ääneen ihastelu.
Päämääränämme on luoda turvallinen ja kannustava ilmapiiri lapsen opetella ja harjoitella arjen eri taitoja, aikuinen on mukana tukemassa ja ohjaamassa.
Pienryhmissä toimiminen (ulkoilut, sisäleikit), jolloin lapsen havainnointi ja kuuntelu mahdollistuu parhaiten.
Lapsille rauha ryhmäytyä ja kiintyä aikuisiin.

• Käsienpesu-käytännöt (vanhempien kanssa päiväkotiin tultaessa, ennen ruokailua, ulkoa tultaessa)
• Wc-käytänteet (hygienia)
• Ruokailuissa kannustetaan lasta maistamaan eri ruokia mutta ei pakoteta syömään

=> lapsi miettii itse minkä verran syö ja ottaako lisää (ruoan hävikin minimointi)
• Rauhalliset pukeutumistilanteet porrastetusti, säänmukainen pukeutuminen 
• Ulkoilu ja retket lähiympäristöön, samalla ympäristön tarkkailu, luonnon havainnoiminen ja tutkiminen. Luonnon kunnioitukseen opettelua.
• Leporauha nukkuville => lepohetket suunnitellaan tarkoituksenmukaisiksi kaikille lapsille => tehdään lepohetkistä miellyttävät, tarpeellinen määrä aikuisia mukana.

• Tunteiden nimeäminen, mahdollisuus näyttää ja puhua tunteista, avun pyytäminen => sensitiivisyys, tartutaan havaintoihin lasten tunnetiloista arjen tilanteissa
• Yhteisten hetkien/piirien suunnittelussa huomioidaan lapsen ikätaso, kesto ja toiminnallisuus
• Säännölliset turvallisuuskierrokset 4 x v päiväkodissa sovittuina aikoina
• Ulko-ovien lukittuna pito tiettyinä aikoina päivästä

• Huolehdimme, että lelut ja muut välineet ovat ehjiä ja turvallisia sekä kestäviä
• Erilaisia vaihtoehtoja askartelumateriaalia hankittaessa (luonto, kierrätyskeskus)
• Opettelemme yhdessä huolehtimaan ja kunnioittamaan omia ja yhteisiä leluja ja tavaroita => keskustelut, perustelut
• Energian säästö (veden valutus, valot pois)
• Mahdollisuus pitkäkestoiseen leikkiin
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Oppimisen alueet
Näin Himmeli - Pertussa: 

Tunnetaidot, vuorovaikutus, rauhalliset tilanteet, ääneen sanoittaminen, ajan antaminen asioiden opetteluun
Havainnointi, tilanteisiin tarttuminen
⇒ Keskustelu
⇒ Porrastaminen 
⇒ Esimerkin näyttäminen, aikuinen myös oppijana
⇒ Toistot
⇒ Kestävä kehitys
⇒ Turvalliset, johdonmukaiset aikuiset
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Ajattelu ja oppiminen
”Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa ja muodostavat perustan muun osaamisen kehittymiselle ja 
elinikäiselle oppimiselle. Tiedon hankinta, jäsentäminen ja uuden luominen edellyttävät luovaa ja kriittistä ajattelua, jonka perustaa luodaan varhaiskasvatuksessa. 
Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten ajattelun ja oppimisen taitoja.” 

Näin Himmeli - Pertussa:

• Ongelmanratkaisutyyppisiä tehtäviä 
=> etsitään tietoa, pohditaan yhdessä

• Leikit ja tehtävät, joissa on monta toimivaa ratkaisua 
=> ei oikeita tai vääriä vastauksia

• Perusteluja 
=> kuinka päädyit tähän?

• Eri tyyleillä oppiminen
• Toiminnalliset pisteet, joita edetään parin/ryhmän kanssa
• Opittujen asioiden soveltaminen eri tilanteisiin 

=> kertaus / yhdistäminen (esim. opittu animaation teko hahmoilla, seuraavan kerran tehdään muovailuvahalla)
• Virikkeellinen oppimisympäristö  
• Kaikki oppijoina, myös aikuiset 
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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. 



Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Näin Himmeli – Pertussa:

• Avoin suhtautuminen eri kulttuuritaustoista tuleviin perheisiin ja työntekijöihin
⇒ Ei oleteta mitään vaan kuunnellaan, kysellään, ihmetellään ääneen => yhteinen näkemys 

• Lapset kokevat kulttuurisen moninaisuuden itsestäänselvyytenä, ei osoittelevana
=> vahvistetaan ihmisten välistä tasa-arvoa ja ymmärrystä toisiamme kohtaan keskustelemalla lasten kanssa arjessa 

nousevista asioista 
=> vastavuoroisuuden harjoittelu arkitilanteissa mm. ruokapöytäkeskustelut

• Esitellään, koetaan yhdessä erilaisia kohteita, asioita, ilmiöitä
=> työstetään tämän jälkeen yhdessä lisää sen pohjalta mikä jäi mieleen /kiinnostaa

• Toiminta pienryhmissä luo turvallisen ilmapiirin
• Omat esitykset, aikuisen apu ohjauksessa
• Erilaiset menetelmät ja välineet ilmaisuun

• Kielirikasteinen esiopetus (englanti)
• S2-toiminta
• Aikuisen kielenkäyttö / tiedostaminen
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Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Katso dia 8
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Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen 

• Näin Himmeli - Pertussa:

• Avataan moninaisuutta lasten kanssa
⇒ monilukutaito ympäristössä mm. mainokset, liikennemerkit 
⇒ kriittisyys

• Lapsi toimijana => kuvaajana, dokumentoijana (esim. Retkisanomat)
• Välineistöön tutustuminen => mitä kaikkea voi tehdä, mihin voi käyttää
• Vanhempien osallistaminen => onko työn puolesta mahdollisuus tutustua viestintäteknologiaan
• Erilaiset viestintätavat => puhe, kirjeet, puhelin, sähköpostit
• Yhteistyö kirjaston ym kanssa => Aparaattisaari, tiedonhaku, Lukudiplomit
• Yhteiset ja yleiset pelisäännöt => saako kuvata / tallentaa (yksityisyys) 

• Opetellaan hyödyntämään digitalisaatiota ja monilukutaitoa yhdessä lasten kanssa!
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Osallistuminen ja vaikuttaminen

Näin Himmeli - Pertussa:

• Tehtävänämme on luoda turvalliset puitteet lasten kasvaa ja kehittyä
=> asiat, joista aikuinen päättää 
=> asiat, joista päätetään lasten kanssa (esim. voiko leikki jäädä odottamaan jatkumista)

• Pidämme tärkeänä, että lapsi kokee kuuluvansa ryhmään. 

• Tavoitteena on, että lapsella on mahdollisuus esittää omia mielipiteitään, toiveitaan ja ajatuksiaan.
• Aikuisen rooli on havainnoida lapsen tunnetiloja ja tukea lasta eri tilanteissa.

• Lasten toiveet huomioidaan => aikuisen tehtävänä on huomioida nämä osana ryhmän toimintaa (lasten toiveet=> 
ryhmän toiveet)
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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 
Ryhmän omien tilojen lisäksi käytössämme on koko päiväkodin tilat (käytävät, pikkuhuoneet, eteiset …)
Myös piha, lähimetsät ja –puistot, leikkipuistot, urheilukentät, kirjasto, Malmitalo, srk-talo, julkinen liikenne kuuluvat oppimisympäristöömme

Ryhmien tilat on suunniteltu vastaamaan ryhmän tarpeita ryhmän ikärakenne huomioiden=> turvallisuus, pelit ja lelut lasten saatavilla
Tilat muunneltavissa lapsilähtöisiin jakotiloihin
Pienryhmät, joissa mahdollisuus oppia turvallisesti omaan tahtiin
Toiminta tapahtuu porrastetusti pienryhmissä
Kuvien käyttö tarpeen mukaan 

Leikit ja leikkipaikat rakennetaan keskustellen ja havainnoiden lapsia ja heidän mielenkiinnon kohteitaan
Lelut ja pelit ovat lasten saatavilla
Tiimissä käydään läpi oppimisympäristöä ja sen toimivuutta säännöllisesti – innostavatko tilat leikkeihin?
Vauhdikkaat leikit mahdollistetaan ulkona ja aikuisen ohjaamana ja valvomana sisätiloissa
Lasten arvioita havainnoidaan lasten käytöksestä ja kiinnostuneisuudesta

Jokaisella lapsella on mahdollisuus oppia omaan tahtiinsa ja tapaansa ryhmässä. Tarjotaan monipuolisia virikkeitä (haastavia sekä asioita, joita lapsi jo 
osaa)
Oppiminen tapahtuu eri ympäristöissä. Digitaalisuus näkyy toiminnan dokumentoinnissa ja lasten toiminnassa oppimisen välineenä.

Koko kaupungin huomioiminen oppimisen ympäristönä tapahtuu retkeilemällä lähiympäristössä ja tutustumalla lähipalveluihin laajentuen ryhmän 
ikärakenne huomioiden koko kaupunkiin => julkinen liikenne, kaupungin laaja kulttuuritarjonta 
Huomioidaan jokaiselle lapselle sopivat tavat oppia tarvittavat taidot
Oppimisympäristö lasten näköinen ja lasten tarpeisiin suunniteltu
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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 
Ryhmäytymisleikkeihin panostaminen syksyisin, yli ryhmärajojen
Yhteisen arvopohjan löytäminen (keskustelut, tiimisopimukset)

Leikille annetaan riittävästi aikaa
=>Porrastetaan ulkoilua, vältetään leikin katkeamista
=>Lapselle mahdollisuus valintaan ja pitkäkestoiseen leikkiin
=>Huomioidaan lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet (vasukeskustelut, havainnoinnit)
=>Ulkoleikki myös tärkeä osa päivää
=> Draama- ja roolileikit

Tilat: =>Koko päiväkodin sisätilat, piha ja välitön lähiympäristö oppimisympäristönä

Työtavat: =>vapaa leikki
=>ohjattu leikki eri muotoineen; liikunta- ja laululeikit, ryhmäytymistä tukevat leikit, sääntöleikit, roolileikit jne.
=>vaihtelevat pienryhmät, eri tavoin muodostettavat ryhmät

Aikuisen rooli:
=>Osallistuu, ohjaa, tukee ja rikastaa leikkiä
=>Rajaa ja raamittaa sekä sitoutuu yhteisiin toimintatapoihin (esim. turvallisuussäännöt)
=>Havainnoi, huomaa lasten kiinnostuksen kohteet,  aloitteet ja toiveet
=>Mahdollistaa leikin
=>Luo turvallisen leikkiin kannustavan ilmapiirin

Kukaan ei leiki tahtomattaan yksin
=> Aikuinen menee mukaan leikkiin
=> Aikuisen ”imu” saattaa vetää toisia leikkiin

Tilanteisiin puuttuminen havainnoinnin pohjalta välittömästi
=> esim. ristiriitatilanteiden ratkaisussa avustaminen (Yksikön kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelma)
=>Välineiden tarjoaminen monipuolisesti => kankaat, matot, kepit, kivet jne.
=> Tilan tarjoaminen
=> Leikkirauhan mahdollistaminen! 19

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kukaan ei leiki tahtomattaan yksinaikuinen menee mukaan leikkiinaikuisen ”imu” saattaa vetää toisia leikkiin



Leikki ja sen merkitys, jatkuu edelliseltä sivulta

Tavarat lasten saatavilla
=> esim. askartelulaatikko, jossa välineet omaehtoiseen kädentaitojen harjoittamiseen => syntyy jopa leikkimateriaalia
=>välineiden ja tavaroiden esillepanon vaihteleminen ja oppimisympäristön muokkaaminen

Leikin päättäminen ja omatoimisuuteen ohjaaminen
=> tavarat paikoilleen (siisteys ja luokittelu)

Havainnointi:
=> Läsnäolo ja sensitiivisyys
=>Kuvin tuetut reissuvihot tarvittaessa

Dokumentointi:
=> Valokuvat / piirtäminen / haastattelut / sadutus => esillä ryhmissä => kasvun kansioihin 
=> kuvaviestit, videot mahdollisuuksien mukaan

Opetellaan hyödyntämään digitalisaatiota ja monilukutaitoa!
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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
TYÖNTEKIJÄN ITSEARVIOINTI:
⇒ Miksi toimin juuri näin (kyseenalaistaminen)
⇒ Kollegojen rakentava palaute (positiivisuus edellä)
⇒ Työkavereilta saatu positiivinen palaute kannustaa ja rohkaisee
⇒ Oman toiminnan peilaaminen
⇒ Tiimipalaverien tärkeys
⇒ Koulutus
⇒ Kehityskeskustelut (henkilökohtaiset ja tiimin) ovat hyvä väylä itsearvioinneille

TIIMIN TOIMINNAN ARVIOINTI:
⇒ Kehittämiskeskustelut
⇒ Yhteinen havainnointi ja purku (esim. toinen työntekijä vetää tuokion / toinen on läsnä ja havainnoi + tukee arkoja => kertoo lapsista monenlaisia asioita) 
⇒ Tiedostetaan, että lapset peilaavat käytöstämme, myös tiimin jäsenten kanssakäymistä => toimitaan tiiminä
⇒ Sensitiivisyys lasten, työtovereiden ja vanhempien kohtaamisessa

TOIMINNAN ARVIOINTI:
=> Lähtökohtana se, että toimintamme on pedagogisesti perusteltua ja vasun mukaista ”Millä tavoin? Miksi?”
⇒ Lasten kiinnostusten kohteet pohjana toimintaympäristömme muokkauksessa
⇒ Draamahahmojen (esim. Ville Varis) käyttö dokumentoinnissa , yhteistyössä vanhempien ja kodin kanssa
⇒ Valokuvaus, (lapset ja aikuiset), toiminta näkyväksi
⇒ Lasten haastattelut ja keskustelut vanhempien kanssa
⇒ Kasvun kansiot ovat loistava kokoelma dokumentaatiota kustakin lapsesta
⇒ Kuukausitiedotteet vanhemmille, vanhempien kuuleminen 
⇒ Onnistumisen tunne on tärkeä
⇒ Sadutus on oiva keino dokumentointiin
⇒ Vasujen arviointi keväisin
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kuukausitiedotteet vanhemmille, vanhempien kuuleminenSadutus on oiva  keino dokumentointiinVasujen jälkiarviointi keväisinOnnistumisen tunne on tärkeää! Kun innostuu niin onnistuu, kun onnistuu niin innostuu!



Ryhmän toiminnan 
arviointi



Arvioimme miten onnistumme

Havainnoimme ja osallistumme lasten leikkiin, saamme tietoa lasten keskinäisestä vuorovaikutuksesta, heidän 
kiinnostuksen kohteistaan ja elementtejä ryhmän varhaiskasvatuksellisiin sisältöihin. 

Osaamme perustella toimintamme pedagogisen sisällön.

Varmistamme, että toimintamme perustuu yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteille.

Toimintamme vastaa laaja-alaisen osaamisen tavoitteita sisältäen monipuolisesti kaikki oppimisen eri alueet.

Olemme dokumentoineet monipuolisesti lasten kanssa yhdessä toimintaamme
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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 

Huoltajien osallisuus:
Vanhempien kuuleminen =>tutustuminen, aloituskeskustelu, vasu, Hyve 4, leops, siirtopalaverit, 
tuonti- ja hakutilanteet
Vanhempainillat ja -kahvit, ryhmien omat retket (Mörri-retket, Picnic-tapahtumat)
Vanhempaintoimikuntatoiminnassa (VTK) mukana oleminen ja/tai sen järjestämiin tapahtumiin osallistuminen
Isän- ja äitienpäivä, isovanhempienpäivä, koko perheen jouluaskarteluilta, joulu- ja kevätjuhlat
Erilaiset liikuntatapahtumat
Kirjallisuusviikot
Tarjotaan vanhemmille mahdollisuutta olla mukana päivän toiminnoissa niin halutessaan

Viestintä vanhemmille:
Viestintä suusanallisesti ja kasvotusten, tiedotteet ilmoitustauluilla, sähköposti, tekstiviesti
Digi-kehykset
Valokuvat seinillä, reissuvihko tarvittaessa, viikkotiedote

Monialainen yhteistyö
Kiertävä erityislastentarhanopettaja, S2-lto, esiopetuksen kuraattori, koulu- ja neuvolapsykologit, neuvola, perheneuvola, lastensuojelu, 
kotipalvelun varhainen tuki,
lähikoulut, opiskelijat, 
Helsingin kaupungin kulttuuritoiminta kokonaisuudessaan ryhmien ikäjakauma huomioiden
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Lapsen 
varhaiskasvatuksessa 
aloittaminen



Lapsen varhaiskasvatuksen 
aloittaminen 

• Tutustuminen
• Ennen kuin lapsi aloittaa päiväkodissa hän tulee tutustumaan yhdessä huoltajien kanssa päiväkotiin mahdollisuuksien mukaan. 
• Tutustuminen aloitetaan sovitusti 1-2 viikkoa ennen kuin lapsi aloittaa päivähoidossa riippuen lapsen iästä ja tarpeista
• Aluksi lapsi tulee leikkimään pihalle ja sen jälkeen päiviä pidennetään sovitusti. Huoltaja on lapsen mukana tutustumisajan.

• Aloituskeskustelu
• Ryhmästä otetaan yhteyttä perheeseen ja sovitaan aloituskeskustelu käytäväksi kotona tai päivähoitopaikassa
• Aloituskeskustelu on perheen puheenvuoro, jossa he kertovat omasta lapsestaan ja toiveistaan henkilökunnalle
• Aloituskeskustelu käydään tutustumisjakson aikana

• Päivähoidon aloitus
• Vanhempien rooli on rohkaista lasta kaikissa päivän tilanteissa (ruokailu, lepohetki jne.)
• Päivähoidon aloituksen päätöspäivästä lähtien lapsella on mahdollisuus jäädä päivähoitoon yksin ilman vanhempia
• Tästä päivästä lähtien päivähoitomaksu ja vakuutukset ovat voimassa

• Siirtyminen toiseen ryhmään 
• Keskustelun käy vanhan ja uuden ryhmän henkilökunta yhdessä huoltajien kanssa.

• Lapsen vasuprosessi
• Varhaiskasvatuskeskustelut käydään n. kuukauden päästä siitä kun lapsi on aloittanut päivähoidossa 
• Muuten varhaiskasvatuskeskustelut käydään lokakuun loppuun mennessä
• Varhaiskasvatuskeskustelut arvioidaan yhdessä huoltajien kanssa aina kun lapsi siirtyy toiseen ryhmään, esiopetukseen, toiseen päiväkotiin tai aina 

tarvittaessa. Muuten varhaiskasvatuskeskustelut arvioidaan seuraavan vuoden lokakuun loppuun mennessä
• Varhaiskasvatuskeskustelut käydään ryhmän lastentarhanopettajan kanssa
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• Varhaiskasvatus on mukana ”Suomi 100 Suuri Lukuseikkailu” 
hankkeessa tiiviissä yhteistyössä kaupunginkirjaston kanssa. 
Jokaisessa päiväkodissa on järjestetty lapsille ja perheille 1-2-
tapahtumaa vuoden 2017 aikana.

• Asiakkaiden osallisuus on vahvistunut. Lapset ja perheet saavat 
mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmien 
tekemiseen kaikissa toimipisteissä, joissa toimintasuunnitelma tehdään.
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