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Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen

Yksikön toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä Helsingin 
kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan (varhaiskasvatuslautakunta 16.5.2017)

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

Yksikön toimintasuunnitelma laaditaan toimintakaudelle ja siihen kirjataan toimintakauden varhaiskasvatuksen painopistealueet ja
kehittämiskohteet.

Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä perheen kanssa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.

Ryhmäkohtainen toiminnan suunnittelu perustuu lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelmaprosessista saatuun tietoon, yksikön 
toimintasuunnitelmaan, Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä  Vasu perusteisiin.
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Työtämme ohjaavat yhteiset arvot
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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

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


Kivikko – Pihlajamäen yhteiset toimintaperiaatteet
Positiivinen pedagogiikka
Kasvattajien myönteinen vuorovaikutus ja ohjaus, sekä kannustus antaa lapsille positiivisia kokemuksia
Huomioimme lapsien vahvuudet sekä sen, että lapset itse tulevat tietoiseksi omista vahvuuksistaan. Keskustelemme lasten
kanssa heidän taidoistaan ja luonteen vahvuuksistaan. Tiedostamme lasten erilaiset tarpeet ja toimimme sen mukaan, sekä 
olemme valmiit muuttamaan toimintaa ja toimintatapoja.

Lasten osallisuus  
Tuemme osallisuutta monipuolisessa vuorovaikutuksessa lasten kanssa, kuulemalla lapsia aidosti, huomioiden heidän ajatuksiaan
vahvuuksiaan toiminnassa. Teemme näkyväksi lapsen toiminnalliset tekemiset ja kokemukset dokumentoimalla toimintaa ja 
keskustellen lapsen, huoltajien ja tiimin kanssa.

Luonnossa liikkuminen ja ulkoilu
Lähiympäristöstä ja luonnosta nauttiminen on tärkeässä osassa yksikkömme  toimintaa. 
Se lähentää lapsia luontoon ja vähitellen lasten luontokäsitys vahvistuu erilaisissa luontoympäristöissä liikkuen ja retkeillen. Se
tukee myös lasten fyysisiä taitoja.

Vaalimme Me –henkeä – tämä on meidän päiväkoti
Teemme yhdessä jokaisesta päivästä mukavan lapsille ja aikuisille. Tiimit tekevät yhteistyötä keskenään arjessa. Yhteisöllisyyttä 
tukevat myös päiväkodin yhteiset tapahtumat ja juhlat, joita järjestetään toimintavuoden aikana.
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Oppimisympäristö

Yksikkömme leikki- ja oppimisympäristömme on laaja, monipuolinen, lasta osallistava ja kiinnostava. 
Toimintaympäristömme koostuu  päiväkotiemme sisätiloista, leikkipihasta, lähiympäristöstä; leikkipuistot, luonto, metsä, urheilukentät, 
Viikin kirjasto ja Helsingin monipuoliset retki- ja kulttuurikohteet.

Sisätiloissa leikki-ja oppimisympäristöä on tuettu kuvin.
Kuvat auttavatkin lapsia osallistumaan leikin valintoihin ja sitoutumaan leikkiin.

Muokkaamme päiväkotimme tiloja lasten tarpeita ja toiveita huomioiden.                                                       
Lapset saavat olla osallisena muokkaamassa omaa leikkiympäristöään. Voimme muuttaa leikkien paikkaa, vaihtaa leikkejä 
sisällöllisesti. Esimerkiksi kotileikki saattaa muuntautua hetkellisesti kaupaksi, toimistoksi tai eläinten kodiksi, aivan lasten oman 
mielikuvituksen mukaan. Huolehdimme, että tiloissa on materiaalia ja välineitä lasten käytössä.

Turvallisuus leikki- ja oppimisympäristössämme
Tarkistamme leikki- ja oppimisympäristömme fyysistä turvallisuutta säännöllisesti viikoittain talon palaverissa. Huomatessamme  
turvallisuudesta poikkeavaa, viemme asian eteenpäin korjattavaksi.
Psyykkinen turvallisuus kuuluu jokaisen kasvattajan vastuulle ja olemme sitoutuneet rakentavaan ja toista arvostavaan
vuorovaikutukseen hyvässä yhteishengessä. 
Retkiä suunnitellessa huomioimme lapsiryhmän iän, tarpeet ja mielenkiinnonkohteet. Tarkistamme turvallisuuteen liittyvät asiat.

Yksikkömme tärkeänä leikki- ja oppimisympäristönä toimii lähimetsä ja alueen luonto.                                            
Metsä vapauttaa lapsia leikeissä ja antaa lasten mielikuvitukselle tilaa. Samalla lasten tuntemus luonnosta kasvaa ja vahvistuu.
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö 

Tunnistamme leikin kaikkiallisuuden
Leikki on kaikessa toiminnassamme mukana; liikkumisessa, taiteellisessa kokemisessa, tutkimisessa kuin perushoidon tilanteissa 
ja retkillä. Me aikuiset kannustamme ja rohkaisemme omalla esimerkillämme lasta kokeilemaan uutta ja osallistumaan eri 
toimintoihin, samalla tuemme uuden oppimista. Jos lapsi ei ole heti valmis uuden kokeilemiseen tai innostunut olemaan osallisena
leikissä, annamme hänelle aikaa tutustua. Olemme innostajia, tarvittaessa mallinnamme, nimeämme ja rikastamme leikkiä. 
Annamme mielikuvitukselle tilaa. Aikuisina huolehdimme siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus monipuoliseen leikkiin
päivän aikana. 

Lapset saavat leikkiä vertaisryhmässä tai yhdessä aikuisen kanssa 
Huolehdimme, että tiloissa on materiaalia ja välineitä käytössä ja että ne ovat lasten saatavilla. Leikkiympäristö on kuvin tuettu, 
mikä auttaa lasta olemaan osallisena leikin valinnoissa ja arjen eri tilanteissa yhteisen kielen puuttuessa. Kuvat innostavat kaikkia 
lapsia ja auttavat hahmottamaan eri toimintoja sekä sitoutumaan leikkiin. 

Pienryhmätoiminta
Pienryhmätoiminta on yksikkömme tärkeä toimintamalli, mikä mahdollistaa lapsen kohtaamisen ja kuulluksi tulemisen paremmin. 
Se antaa tilaa ja aikaa vuorovaikutukselle.
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Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

Tutustuminen
Lapsen aloittaessa päivähoidossa, sovimme vanhempien kanssa lapsen tutustumisesta omassa lapsiryhmässään. Tutustuminen 
tapahtuu yhdessä vanhemman kanssa ja siihen varataan mielellään muutama päivä. Tämä mahdollistaa lapselle turvallisen ja 
pehmeän alun päivähoitoon. Näin myös vanhemmat pääsevät tutustumaan lapsiryhmän arkeen ja toimintaan. Heti hoitosuhteen 
alussa vanhemmat käyvät ryhmän lastentarhanopettajan kanssa aloituskeskustelun. Keskustelua varten vanhemmat saavat 
etukäteen aloituskeskustelulomakkeen, johon he kirjaavat heille tärkeitä asioita lapsestaan ja toiveita hoitoon, opetukseen ja 
kasvatukseen liittyen. Samalla keskustellaan myös lapsiryhmän rakenteesta ja toimintatavoista.

Lapsen vasuprosessi – yhteisesti sovitut käytännöt 
Lapsen varhaiskasvatuskeskustelu  eli Vasu – keskustelut käydään kaksi kertaa vuodessa; syksyisin ja keväisin. Ensimmäinen 
vasu- keskustelu käydään ryhmän lastentarhanopettajan kanssa noin 2 kk päivähoidon aloituksesta. Ennen keskustelua 
vanhemmat saavat kotiin täytettäväkseen vasu-lomakkeen, mihin he saavat kirjata omia näkemyksiään ja havaintojaan  lapsen 
kasvussa ja kehityksessä. He voivat myös esittää toiveita  ja mahdollisia kasvatuskysymyksiä. Keskustelussa tuodaan myös 
ryhmän  kasvattajien havainnot ja näkemykset esille lapsen arjessa päivähoidossa. Päätteeksi sovitaan yhteisistä käytännöistä.
Keväällä käymme arviointikeskustelun  Pidämmekin tärkeänä hyvää yhteistyötä, avointa ja rehellistä keskustelua sekä 
vanhempien osallisuutta lapsen päivähoitoon.

Siirtyminen toiseen ryhmään 
Henkilökunta käy siirtopalaverit lapsen siirtyessä ryhmästä toiseen. Lapselle mahdollistetaan tutustuminen uuteen ryhmään 
vähitellen esim. retkien, leikin yhteydessä sopimuksen mukaisesti. Vanhemmilla on myös mahdollisuus tutustua uuteen ryhmään 
lapsen kanssa yhdessä. Siirryttäessä yksiköstä toiseen pidetään tarvittaessa siirtopalaveri, jossa vanhemmat ovat osallisena.

8



Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa (sitova tavoite 2018)
Tutustuminen, havainnointi
Tutustuminen ja havainnointi luovat pohjan toiminnan suunnittelulle. Ryhmän aikuiset havainnoivat lasta ja tutustuvat häneen arjen eri 
tilanteissa, muun muassa leikissä ja lapsen kanssa keskusteluissa. Koko tiimi osallistuu valmistelutyöhön. Havaintojen pohjalta 
poimitaan lapsen kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia, jotka näkyvät ryhmien toiminnan suunnittelussa.

Keskustelu
Vasu- keskustelun tullessa havaintoja jaetaan yhdessä ensin tiimin kesken, sitten vanhempien kanssa. Keskustelut käydään ryhmän 
lastentarhanopettajan kanssa. Vanhemmat saavat tuoda oman näkökantansa lapsen kiinnostuksen kohteista sekä vahvuuksista. 
Lisäksi ennen Vasu- keskustelua jaetussa lomakkeessa on myös lapsen haastatteluosuus jonka tarkoitus on tuoda lapsen ajatukset 
näkyväksi. Lapsen Vasuun kirjataan toimenpiteet toiminnalle, joiden on tarkoitus varmistaa oppimisen edellytykset sekä hyvä kasvu ja 
kehitys. Vasussa korostuvat pedagogisesti merkitykselliset tavoitteet, jotka vaikuttavat lapsen oppimiseen ja hyvinvointiin.

Toimintasuunnitelma
Ryhmien toimintasuunnitelmaan suunnitellaan sisältöä lapsen vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta. 
Toimintasuunnitelman on tarkoitus toimia yhteisessä linjassa lapsen Vasun kanssa niin, että Vasuissa kirjatut asiat näkyisivät myös 
ryhmän toimintasuunnitelmassa. Vasussa kirjattujen toimenpiteiden tulee olla konkreettisia jotta niitä voidaan arvioida toteutumisen ja 
vaikutuksen kannalta. 

Arviointi
Toimintaa arvioidaan läpi kauden dokumenttien ja havaintojen perusteella. Lapsen Vasua arvioidaan vähintään kerran vuodessa kun 
arviointikeskustelussa sekä aina tarpeen tullen. Ryhmien arvioinnin tukena toimivat muun muassa kasvun kansiot, dokumentointi
sekä muut lapsesta nousevat havainnot sekä lapselle itselle merkitykselliset asiat ja huoltajat. 
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Digitalisaatio varhaiskasvatuksessa 

Yhteinen näkemys

Herätämme aikuisen opastuksella lasten kiinnostusta tabletin ja älypuhelimen monipuoliseen käyttöön.
Tavoitteena  on digitaalisten välineiden olevan luontevasti mukana arjessa: Laitteita käytetään pedagogisen toiminnan tukena. 
Laitteilla voidaan yhdessä lasten kanssa etsiä ja tuottaa kuvia, tietoa, musiikkia/ääniä.

Päiväkoti Pihlajamäessä ja Kivikossa järjestetään monipuolisesti retkiä eri paikkoihin ja eri teemoilla. Digitaalisia laitteita 
hyödynnetään retkien dokumentointiin (valokuvaten ja videoiden) ja arviointiin yhdessä lasten kanssa. 

Mediakasvatus toteutuu luontevasti arjessa

Mediakasvatus on osa päivittäistä varhaiskasvatusta. Sen tavoitteena on turvata lapsi medioiden keskellä, antaa lapsille 
medialukutaidon alkeita  ja löytää yhteisiä kokemuksia yli sukupolvirajojen. Tavoitteena on luoda lapsille turvallinen ja tasapainoinen 
mediasuhde, jotta lapsella on mahdollisuus nauttia ja hyötyä ympäröivästä mediasta.

Lapset saavat pelata oppimispelejä aikuisen ohjauksessa. Tiimissä keskustellaan pelien ja käytettävien applikaatioiden 
pedagogisesta soveltuvuudesta huomioiden mm. ikärajat ja sisällön soveltuvuuden. 

Päiväkodissa  mediakasvatus on myös lapsilähtöistä – aikuiset tarttuvat lasten kysymyksiin vastaten, etsien yhdessä vastauksia ja 
tietoa tabletin, tietokoneen ja älypuhelimen avulla. Mediat ja kerätyt dokumentit herättävät lapsissa ajatuksia ja tunteita, joita 
tutkitaan ja tulkitaan yhdessä turvallisesti aikuisen kanssa.
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Viestintä vanhempien /asiakkaiden kanssa
Ryhmien viikko-ohjelmat, tapahtumat, tiedotteet viestitään pääsääntöisesti sähköpostitse vanhemmille.
Lasten toimintaa on dokumentoitu valokuvin, joita on esillä omassa lapsiryhmässä ja kasvukansiossa. Suurimmassa osassa 
ryhmiä ovat käytössä oma Instagram- tai Facebook- tili, joita kautta vanhemmat pääsevät tutustumaan lapsiryhmän toimintaan. 

Tällä hetkellä olevat someprofiilit: 
Instagram > Lounatuulet17, Pisarat2018, Revontulet2018, Haukat2018, KivikonSoraset, 
Facebook > Luontoryhmä
Spotify > Pisarat

Puhelimitse viestitään soittamalla /tekstiviestin avulla. Vanhemmat voivat varata vasukeskusteluaikoja Doodle –applikaation 
avulla mm. Pisaroiden ryhmässä.

Digitaalisuuden kehittämisen kohteeksi yksikössämme valittiin 2018-19

Tavoitteena on vahvistaa ja ylläpitää multimedialaitteita luontevana osana arkea. Digitaalisuus elää mukana 
projekteissa/teemoissa eri tavoin – se voi olla taltiointivälineenä, työvälineenä (tiedon etsintä, äänen tai kuvan käsittely, 
animaation tekeminen) tai oppimissisällön tuottamisen apuna (musiikki, tanssivideot, luontovideot, lintujen äänet). Aikuiset 
toimivat välineiden pääkäyttäjinä ja käytön valvojina, mutta myös osallistavat lapsia laitteiden käyttöön. Suunnittelemme toimintaa 
pedagogisesti - digilaite on oppimisen apuväline, ei niinkään oppimisen kohde. 

Latokartano - Malmi - Pukinmäen alueen yhteinen kehittämisen kohde 
Toimintakulttuurin kehittäminen digitalisaation mahdollisuuksia ja kokemuksia monipuolisesti hyödyntäen
- Otetaan käyttöön koko alueella sähköinen tiedottaminen
- Jaetaan digitaalista osaamista yksiköissä ja alueella 
- Alueella pidetään yhteinen digiviikko vko 11/2019
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Yksikön kehittämiskohteet 2018 - 2019 
Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Tavoitteet
Pidämme yllä myönteistä ilmapiiriä jossa jokaisen on turvallista olla ja toimia. 
Kuulemme lasta aidosti,  kun hänellä on kerrottavaa; kokemuksia, toiveita tai huoli jostain. 
Autamme lasta itseään pohtimaan ja ratkaisemaan asioita.
Huolehdimme siitä, että jokainen lapsi on hyväksytty päiväkotimme yhteisössä ja kohtaamme jokaisen lapsen tasavertaisesti 
huomioiden hänen vahvuutensa ja tarpeensa. 

Toimenpiteet
Aamuisin lasten tullessa päiväkotiin huomioimme jokaisen lapsen erikseen, välittäen tunteen -”Mukavaa kun tulit”
Vastaamme lapsen kysymyksiin tai haemme tietoa yhdessä eri lähteitä hyödyntäen.
Keskustelemme lasten kanssa heidän toiveistaan ja ideoistaan aamupiireissä, pienryhmissä, sekä lasten leikeissä.
Otamme käyttöön lapsilta tulleita ideoita toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. 
Muokkaamme leikkejä/leikkipaikkoja lasten mielenkiinnon mukaan.
Lapset saavat leikin lomassa muovata leikkiympäristöään.
Ilo ja huumori on osana arkeamme.

Arviointi
Havainnoimme lapsia leikeissä ja samalla vastaamme siitä, että jokainen lapsi  pääsee ryhmän jäseneksi ja hän saa myönteisiä 
kaverisuhteita
Huolehdimme siitä, että jokaisella on mahdollisuus kaikenlaiseen leikkiin ja toimintaan.
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Siirtymätilanteiden pedagogiikka 

Erilaisissa arjen siirtymätilanteissa (kuten pukeutumistilanteissa, siirryttäessä ulos tai sisälle, siirryttäessä ruokailemaan, lepohetkelle) 
mietimme siirtymien pedagogiikkaa tiimeittäin. Siirtymätilanteissa panostamme ennakointiin; suunnitelmallisuus, aikuisen 
läsnäoloon; tuki lapsen omatoimisuudelle, kannustus, kiitos, sekä kiireettömyyteen. Varmistamme, että aikuiset ovat sijoittuneet 
sinne, missä heitä kulloinkin tarvitaan; pukeutumistilanteet tapahtuvat porrastetusti ja vältetään turhaa odottelua. Lorut, kirjat ja laulut 
voivat olla mukana siirtymissä. 

Tiimissä käydään siirtymätilanteet läpi keskustellen ja kirjaten huomioita ylös, yhdessä sopien toimintamalleista ja havainnoiden 
toiminnan sujuvuutta. Hyödynnämme myös leikin mahdollisuutta siirtymätilanteissa esimerkiksi leikillisten liikunta-, siirtymisratojen ja 
askelmerkkien avulla, jotka innostavat lasta siirtymään tilanteesta toiseen hänelle ominaisin tavoin
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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 

Päivittäinen ulkoilu ja fyysinen aktiivisuus tukevat lasten ajattelua 
ja oppimista 
Toteutamme päivittäin lasten kanssa ulkoilua säällä kuin säällä. 
Teemme retkiä lähiympäristöön ja luontoon, sekä liikumme päivittäin 
ulkona ja sisällä. 

Vahvistamme lasten taitoja ajattelussa ja oppimisessa 
monipuolisella vuorovaikutuksella ja toiminnalla Tuemme lasten 
tiedonhalua ja uteliaisuutta. Valmiiden vastausten sijaan voimme 
esittää tarkentavia kysymyksiä, jolloin lapsi voi löytää ratkaisun 
itsenäisesti. Yhteinen pohtiminen ja ratkaisuun pääseminen ovat osa 
oppimista. Kiireetön ja kannustava ympäristö tukee ajattelu- ja 
oppimisprosesseja. Luokittelemme, kuvailemme asioita erilaisissa 
tilanteissa ja päivän toiminnoissa. Oppimiskulttuurimme on 
kuuntelevaa, kysyvää ja keskustelevaa. 

Autamme lasta löytämään uusia luovia ratkaisuja omaan 
oppimiseensa 
Huomioimme hänen vahvuuksiaan ja näin mahdollistamme 
onnistumisen kokemuksia. Kannustamme ja rohkaisemme lasta 
kokeilemaan uutta ja näin luottamaan omiin taitoihinsa ja osaamiseen.
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Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Yksikkömme on monikulttuurinen 
Päiväkodissamme on lapsia ja aikuisia monista kulttuureista ja kielitaustoista. Monikulttuurisuus on rikkaus arjessamme ja 
vahvistamme lapsien kulttuuritietoisuutta eri tavoin. Eteistilojen seinillä on esillä eri maiden lippuja ja tervehdyksiä eri kielillä. 
Kirjastosta lainaamme satuja ja tarinoita eri maista, lapset voivat tuoda myös itse kotoa omia kirjoja, joita tutkimme yhdessä. 
Tutustumme laulujen ja leikkien avulla toisiin kulttuureihin ja kieliin. 

Ryhmissä on esillä kuvin tuettu viikko-ohjelma, mistä lapset ja vanhemmat voivat seurata viikon tapahtumia ja toimintaa yhteisen 
kielen puuttuessa. Joissakin ryhmissä on käytössä kuvareissuvihko, johon laitetaan kuvia ja tapahtumia vanhemmille viestiksi liittyen 
lapsen päivään ja sen sisältöön. Vasu / Leops- keskusteluissa käytämme tulkkia, jotta vanhemmat saavat tulla ymmärretyksi omalla 
äidinkielellään Kuuntelemme vanhempia ja tiedustelemme heiltä, miten heidän toiveidensa mukaan lapsen omaa kulttuuria voisimme 
tukea päiväkodissa. 

Tutustutamme vanhempia suomalaisiin tapoihin ja tottumuksiin arjessa, erilaisissa juhlissa ja tapahtumissa. Vietämme 
kansainvälisyysviikkoa syksyisin ja se huipentuu yhteiseen juhlaan. 

Olemme kiinnostuneita lapsen omasta äidinkielestä. Opettelemme tarpeen mukaan joitakin sanoja / tervehdyksiä lapsen äidinkielellä. 
Toteutamme yhteistyötä alueemme Suomi2- kielen opettajan kanssa. Henkilökunta hankkii tietoa eri kulttuureista yhdessä lasten 
kanssa. Hyödynnämme koulutuksia, jaamme osaamistamme. Jokaisessa lapsiryhmässä on oma Suomi toisena kielenä -
vastuuhenkilö.
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Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Omatoimisuuden opettelua
Lapsia opetetaan huolehtimaan itsestään sekä pitämään huolta niin 
hygieniasta kuin omista tavaroistakin. Yhdessä aikuisen kanssa 
tutustutamme ja ohjaamme lapsia käsien pesuun wc- käynnin 
jälkeen, ulkoilusta sisälle tultaessa ja muissa tilanteissa. Lapset 
oppivat myös huolehtimaan omista tavaroistaan, esimerkiksi 
tossuista, vaatteista ja omista leluista. Lapset oppivat vähitellen 
pukemaan, riisumaan omatoimisesti aikuisen ja toisten lasten 
kannustamana. 

Hyvät käytöstavat ovat läsnä arjessa 
Aikuinen mallintaa tervehtimään aamuisin, kiittämään, antamaan 
anteeksi, opettelemaan oman vuoron odottamista ja toisen 
kuulemista. Keskustelemme ja luemme satuja ystävyydestä, 
kaveruudesta ja toisen huomioimisesta. 
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Turvallisuudesta huolehditaan 
Retkille lähdettäessä huolehdimme, että lapsilla on heijastinliivit päällä. 
Jonossa kuljemme rauhallisesti ja tienylitykset tapahtuvat liikennettä 
seuraten suojateitä pitkin. Päiväkodissa järjestämme tasaisin väliajoin 
poistumisharjoituksia. Lisäksi vietämme vuosittain turvallisuusviikkoa, 
jolloin käsittelemme lasten kanssa toiminnallisesti aiheeseen liittyviä 
asioita omalle lapsiryhmälle sopivalla tavalla. Huolehdimme, että 
sisätiloissa lapsilla on sisätossut tai jarrusukat. 

Ekologisuus / Ympäristökasvatus
Hyödynnämme muun muassa askartelussa luonnonmateriaaleja sekä 
kierrätysmateriaalien hyötykäyttöä, kuten wc-paperirullia, 
kananmunakennoja ja maitotölkkejä. Lajittelemme jätteitä (biojäte, 
paperinkeräys), energiaa säästetään välttämällä turhaa valojen päällä 
pitämistä, turhaa veden laskemista hanasta ja niin edelleen. Saatu 
ekotukiraha mahdollistaa roskapihtien, haravoiden ja työkäsineiden 
hankinnan, joka mahdollistaa ja sitouttaa luonnossa liikkuessamme 
roskien keräämisen ja luonnon vaalimisen.  Tarkkailemme myös 
luonnonilmiöitä, tutustumme metsien eläimistöön ja tutkimme luontoa.  
Keskustelemme havainnoista lasten kanssa. Osallistumme näin pienillä 
teoillamme luonnon vaalimiseen sekä lapsiryhmän oman metsäpaikan ja 
takametsän leikkipaikan siisteyden ylläpitämiseen.
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Yhteistyö ja viestintä

Yhteistyötä ja vanhempien osallisuutta mahdollistamme päivittäin kohtaamisilla lapsen tuonti ja hakutilanteissa
päivittäisillä keskusteluilla, Vasu/ Leops - keskusteluissa, vanhempainilloissa, erilaisissa tapahtumissa ja juhlissa
Vanhemmat voivat myös soittaa tai lähettää tekstiviestin halutessaan viestiä asioita.

Jokainen ryhmä tiedottaa sähköisesti omasta toiminnasta, tapahtumista sekä ajankohtaisista asioista
Eteistiloissa ilmoitustauluilla on myös nähtävillä toiminnan viikko-ohjelmat ja tiedotteita. 
Valokuvat lasten toiminnasta ja kuvitettu viikko-ohjelma  toimivat myös hyvinä viestinnän välineinä. 
Mahdollistamme näin vanhempien osallisuutta lapsen arkeen päiväkodissa.

Vasu/ Leops keskusteluissa on kirjattu ylös vanhemmille tärkeitä arvoja ja toiveita, koskien oman lapsen kohdalla toteutettavaa
varhaiskasvatusta.

Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat alueen muut varhaiskasvatusyksiköt, Suomi toisena kielen lastentarhanopettaja, alueen 
kiertävä erityislastentarhanopettaja, neuvola, seurakunta, lastensuojelu, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, kirjasto ja kirjastoauto, 
alueen koulujen kanssa tehtävä yhteistyö esiopetuksessa ja kaupungin eri kulttuuritahot
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Oppimisen alueet



Oppimisen alueet

Kielen rikas maailma 
Yksikössämme aikuisten vuorovaikutus on kielitietoista, arvostavaa ja lasta tukevaa. Havainnoimme myös lapsen puhetta. 
Käytämme lapsen kielen kehityksen tukena kuvia. Kuvat innostavat ja tukevat kaikkia lapsia. Ne mahdollistavat osallisuuden 
kokemisen toiminnassa ilman yhteistä kieltä. Lapset joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi, saavat suomi toisena kielenä -
opetusta. Opetus tapahtuu luontevasti arjen eri tilanteissa ja toiminnallisesti erilaisissa leikeissä. 

Ilmaisun monet muodot 
Toteutamme toiminnassamme lasten kanssa eritavoin taitteellista tekemistä. Leikki, musiikki , liikkuminen ja kuvallinen ilmaisu 
kuuluvat päivittäin eri tavoin lapsiryhmien toimintaan. Käymme myös mahdollisuuksien mukaan kotikaupunkimme kulttuuri- ja 
taidetapahtumissa. Keskustelemme lasten kanssa erilaisista tunteista ja tuntemuksista. Draamaa, leikkejä, satuja ja taitoja 
toteutamme lasten tunnetaitojen opettamisessa ja vahvistamisessa. 

Minä ja meidän yhteisömme 
Laaja oppimisympäristömme, toiminnallinen tekeminen ja elämykset tukevat lapsen valmiuksia kohdata uusia kokemuksia. 
Ystävällisyyttä, toisen asemaan asettumista, yhteisiä sääntöjä sekä oikean ja väärän erottamista käsittelemme lasten kanssa 
keskustellen ja toiminnallisesti. Erilaisia juhlia vietämme yhdessä. Osallistamme vanhempia mahdollisuuksien mukaan. 

Tutkin ja toimin ympäristössäni 
Lähiympäristössä lapset saavat tutkia, tehdä havaintoja ja kerätä materiaalia. Keskustelemme havainnoista, dokumentoimme ja 
työstämme saatua materiaalia lasten kanssa. Saamme ja herättelemme erilaisia aistikokemuksia toimintaympäristössämme.
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Dokumentointi, 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. 



Pedagoginen dokumentointi

Pedagoginen dokumentointi on tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on mahdollistaa toiminnan arviointi ja kehittäminen. Se on  
suunnitelmallista, arvioivaa ja jatkotoimenpiteitä toteuttavaa. Havainnoimme lasten leikkiä ja suunnittelemme toimintaa havaintojen 
pohjalta. Tavoitteenamme on oppiva ja kehittyvä yhteisö, joka tiedostaa toiminnan pedagogisen merkityksen ja sisällön. 

Pedagoginen dokumentointi on kaikkien työntekijöiden yhteinen tehtävä. Ryhmissä dokumentoinnille määritellään tarkoitus ja tavoite. 
Ryhmissä dokumentoidaan lasten toimintaa valokuvin, videoin, äänittein, lomakkein ja kirjaamalla tapahtumia, toimintaa ja tilanteita. 
Dokumentointi on näkyvillä päiväkodissa  (valokuvat seinillä, videot ja äänitteet ryhmien tiloissa) ja huoltajille nähtävissä (Facebook, 
Instagram, vasut, kasvunkansiot, viikkotiedotteet). 

Lapset osallistuvat pedagogiseen dokumentointiin ja arviointiin (mm. valokuvaten, äänittäen, videoiden ja arvioiden tapahtumia, 
retkiä). Lapset voivat käydä aikuisen kanssa lävitse materiaalia kertoen omia toiveitaan, näkemyksiään ja kokemuksiaan, kuten mikä 
on ollut kivaa ja tärkeää. Lasten näkemykset kirjataan ja niitä käytetään toiminnan suunnittelun tukena, näin saadaan dokumentoinnin 
kautta myös lasten toiveita ja tarpeita näkyväksi.

Dokumentoinnin tulkitsijoina toimivat lasten ja henkilöstön lisäksi huoltajat. Huoltajat pääsevät mm. vanhempainilloissa, 
vasukeskusteluissa, kyselyissä ja arjen keskusteluissa kertomaan näkemyksiään ja kokemuksiaan dokumentoinnin perusteella. 
Toimintaa suunnitellessa varataan aikaa myös arvioinnille lasten kanssa, kasvatustiimeille (riittävän mittaiset viikoittaiset tiimipalaverit) 
ja koko työyhteisölle (vastuutiimi, lastentarhanopettajien kokoukset, pedaperjantait ja kehittämispäivät). 
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Mitä ja miten arvioimme pedagogisen dokumentaation avulla?

• Työntekijän itsearviointi 
– Toiminnan ammattimaisuus 
- Työtaitojen ajantasaisuus
- Rohkeus olla rehellinen, avoin ja tasapuolinen 

• Tiimien toiminnan arviointi 
- Oliko toiminta pedagogisesti perusteltua ja varhaiskasvatussuunnitelmien mukaista? 
- Miten toteutui vuorovaikutus lasten kanssa,
- Ryhmässä vallitseva ilmapiiri, 
- Pedagogiset työtavat 
- Toiminnan sisältö 
- Oppimisympäristöt
- Lasten kasvun kehityksen ja oppimisen edellytysten toteutuminen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti

• Vanhempien ja lasten osallisuus ja arviointi
- heidän näkemyksensä ja havaintonsa pohjana kasvattajayhteisön toiminnalle ja arvioinnille. 
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