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• Työtämme ohjaavat arvot
• Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen
• Oppimisympäristö
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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

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
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• YKSIKKÖMME VARHAISKASVATUSTA OHJAA VALTAKUNNALLINEN 
VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA HELSINGIN VARHAISKASKASVATUSSUUNNITELMA. 

• OLEMME NOSTANEET NÄISTÄ OHJAAVISTA ASIAKIRJOISTA 6 TAVOITETTA TOIMINTAKAUDELLE 
2018-2019, JOIHIN ERITYISESTI KESKITYMME YKSIKÖSSÄMME

• JOKAISELLE OSA-ALUEELLE ON MÄÄRITETTY TAVOITE JA KIRJATTU 
VARHAISKASVATUSSUUNNITELMASTA TAVOITETTA TUKEVAT KOHDAT (MIKSI). JOKAISELLA 
TAVOITTEELLE ON KIRJATTU TOIMENPITEET MITEN TAVOITE SAAVUTETAAN (MITEN)

• YKSIKÖN TOIMINTASUUNNITELMAAN RYHMÄT TÄSMENTÄVÄT TARVITTAESSA OMIA 
RYHMÄKOHTAISIA TOIMENPITEITÄÄN

• TOIMINTASUUNNITELMAA ARVIOIDAAN JOKAISESSA TIIMIKOKOUKSESSA. ARVIOITAVANA ON 
TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI ASETETUT TOIMENPITEET.
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LAPSEN VARHAISKASVATUKSESSA ALOITTAMINEN

TAVOITE

- Suunnittelemme jokaisen lapsen aloituksen ja/tai siirtymisen toiseen ryhmään yhteistyössä huoltajien kanssa

MIKSI (indikaattori)

- Yhteistyön merkitys korostuu siirtymävaiheissa ja lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa
- Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa, huoltajien kanssa käydään aloituskeskustelu joka on osa tutustumisvaihetta. 

Aloituskeskustelussa huoltajat kertovat lapsestaan tärkeinä pitämiään asioita ja saavat tietoa lapsiryhmän tavoista toimia
- Aloituskeskustelu on osa kokoa varhaiskasvatusajan olevaa prosessia joka päättyy lapsen siirtyessä kouluun. Prosessin työstämiseen, 

havainnointiin, dokumentointiin ja lapsen kiinnostuksen kohteiden, oppimisen ja hyvinvointiin liittyvään arviointiin osallistuu 
moniammatillisesti koko tiimi

MITEN? (kriteeri)

- Perheen kanssa tehdään suunnitelma jokaisen uuden/siirtyvän lapsen tutustumisesta sekä ensimmäisistä viikoista
- Henkilökunta käy perheen kanssa aloituskeskustelun tutustumisjakson aikana ja jakaa aloituspaketin
- Lapsen aloittaessa henkilöstö ottaa huomioon uuden lapsen ja rakentaa yhteyttä lapseen sekä huoltajiin
- Heti alussa henkilöstön tehtävänä on keskittyä vertaissuhteiden kehittymiseen sekä auttaa lasta kiintymään osaksi uutta ryhmää
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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.
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Aloituskeskustelu

- Ryhmästä otetaan yhteyttä perheeseen ja sovitaan aloituskeskustelu käytäväksi kotona tai päivähoitopaikassa

- Aloituskeskustelu on perheen puheenvuoro, jossa he kertovat omasta lapsestaan ja toiveistaan henkilökunnalle

- Henkilökunta on olemassa täällä juuri teitä ja teidän lastanne varten

- 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
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Siirtyminen toiseen ryhmään

- Keskustelun käy vanhan ja uuden ryhmän henkilökunta yhdessä huoltajien kanssa

- Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessi

- 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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Arviointi

Mitä tiloja on käytössä?
Miten oppimisympäristö vastaa ryhmän lasten tarpeisiin? Miten lasten osallisuus 
huomioidaan oppimisympäristön rakentamisessa, suunnittelussa ja arvioinnissa?
Miten oppimisen kaikkiallisuus huomioidaan oppimisen ympäristöissä?

Miten huomioimme koko kaupungin oppimisen ympäristönä?

Päivämäärä: 

Miten

Kuvaa 
huonosti

Kuvaa 
jonkin 
verran

Kuvaa 
melko
hyvin

Kuvaa 
erittäin 
hyvin

Mitä seuraavaksi?

Yhdessä perheen kanssa tehdään 
suunnitelma jokaisen uuden/siirtyvän 
lapsen tutustumisesta ja ensimmäisistä 
viikoista.

Ryhmän aikuinen käy perheen kanssa 
aloituskeskustelun tutustumisjakson aikana 
sekä jakaa aloituspaketin

Lapsen aloittaessa henkilöstö ottaa erityisesti 
huomioon uuden lapsen ja rakentaa yhteyttä 
lapseen

Henkilöstö mahdollistaa vertaissuhteiden 
kehittymisen sekä auttaa kiinnittymään osaksi 
uutta ryhmää
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Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa (sitova tavoite 2018)
• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman (myöhemmin lapsen vasu) avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja sovitaan siitä, miten kunkin lapsen

yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti varhaiskasvatuksessa 

• Lapselle annetaan tukea hyvinvointiin, oppimiseen ja kasvuun yksilöllisesti omista tarpeistaan, vahvuuksistaan ja lähtökohdistaan 

• Lapsen vasu on pedagoginen suunnitelma ja osa varhaiskasvatuksen pedagogista dokumentointia 

• Tarvittaessa se toimii myös kehityksen ja oppimisen tuen suunnittelun välineenä

• Lapsen vasu laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle (varhaiskasvatuslaki 7 A § 580/2015) yhdessä lapsen 
ja huoltajien kanssa

• Lapsen vasussa yhdistyvät lapsen, huoltajan ja henkilöstön havainnot ja näkemykset lapsen hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen 
keskeisistä tekijöistä sekä ryhmässä toimimisesta

• Lapsen vasussa painottuvat varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset tavoitteet pedagogiselle toiminnalle

• Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sovitaan yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa

• Havainnointiin ja dokumentointiin osallistuu koko ryhmän henkilökunta ja ryhmän henkilökuntaa kuultuaan lastentarhanopettaja käy
keskustelun sekä kirjaa yhdessä huoltajien kanssa sovitut tavoitteet

• Keväällä tai aina tarvittaessa arvioidaan vasun päivittämisen tarpeet ja kirjataan tavoitteissa onnistuminen
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Arviointi

Mitä tiloja on käytössä?
Miten oppimisympäristö vastaa ryhmän lasten tarpeisiin? Miten lasten osallisuus 
huomioidaan oppimisympäristön rakentamisessa, suunnittelussa ja arvioinnissa?
Miten oppimisen kaikkiallisuus huomioidaan oppimisen ympäristöissä?

Miten huomioimme koko kaupungin oppimisen ympäristönä?

Päivämäärä: 

Miten

Kuvaa 
huonosti

Kuvaa 
jonkin 
verran

Kuvaa 
melko
hyvin

Kuvaa 
erittäin 
hyvin

Mitä seuraavaksi?

Lapsen toimintaa on dokumentoitu ja 
havainnoitu ryhmän aikuisten toimesta

Jokaiselle lapselle on laadittu 
varhaiskasvatussuunnitelma tai 
esiopetuksensuunnitelma

Kirjatut toimenpiteet on käsitelty jokaisen 
lapsen kohdalla tiimin aikuisten kesken

Keväällä tai aina tarvittaessa arvioidaan 
vasun päivittämisen tarpeet ja kirjataan 
tavoitteissa onnistuminen

Vy Kotilo-Naava, Markus Ropponen



Digitalisaation tupa-tavoite varhaiskasvatuksessa

• Alueen yhteinen digitalisaation tupa-tavoite: Järjestämme työpajat, joissa 
tavoitteena on digitalisaation osaamisen jakaminen

• Yksikön digitalisaatio tavoite: Jokainen henkilökunnasta osaa ottaa kuvan ja 
videon mobiililaitteella, hän pystyy näyttämään sen lapsille
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Arviointi

Mitä tiloja on käytössä?
Miten oppimisympäristö vastaa ryhmän lasten tarpeisiin? Miten lasten osallisuus 
huomioidaan oppimisympäristön rakentamisessa, suunnittelussa ja arvioinnissa?
Miten oppimisen kaikkiallisuus huomioidaan oppimisen ympäristöissä?

Miten huomioimme koko kaupungin oppimisen ympäristönä?

Päivämäärä: 

Miten

Kuvaa 
huonosti

Kuvaa 
jonkin 
verran

Kuvaa 
melko
hyvin

Kuvaa 
erittäin 
hyvin

Mitä seuraavaksi?

Olen osallistunut alueen tai 
toimintayksikön osaamisen kehittämisen 
työpajoihin

Osaan ottaa valokuvan ja videon 
mobiililaitteella

Osaan näyttää kuvan ja videon lapselle

Olemme arvioineet työyhteisössä 
digitalisaation kehittämistarpeet ja mietimme 
jatkotoimenpiteitä arvioinnin pohjalta
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TOIMINTAKULTTUURI
Leikkiin kannustava toimintakulttuuri

TAVOITE
- Olemme leikkiin ja vuorovaikutukseen ja oppimiseen kannustava yhteisö

MIKSI (indikaattori)
- Toimintamme perustuu yhteisöllisyyteen jossa lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä ja toisiltaan
- Turvallinen ympäristö takaa lapsen oppimisen vuorovaikutuksessa toisten kanssa
- Leikki on lapsen oppimisen kannalta tärkein tapa tutkia ja havainnoida ympäröivää yhteiskuntaa ja kehittää taitoja 
- Henkilöstön tehtävänä on turvata leikin edellytykset, ohjata leikkiä sopivalla tavalla sekä tukea lapsia, jotta jokaisella on

mahdollisuus osallistua leikkeihin omien valmiuksien mukaan
- Rohkaisemme kokeiluun, yrittämiseen ja sinnikkyyteen, samalla tehtävänä on luoda turvallinen ympäristö jossa on myös 

tilaa erehtymiselle

MITEN (kriteeri)
- Henkilöstön tehtävä on luoda oppimisympäristö jossa lapset voivat kokea olevansa turvassa 
- Jokainen lapsi toivotetaan päivittäin tervetulleeksi päiväkotiin kutsuen ja kontaktia ottaen
- Henkilöstön vuorovaikutus on aina sensitiivistä ja kunnioittavaa
- Lapsilla on mahdollisuus yrittää ja erehtyä ja aikuisen tehtävä on käydä lapsen kanssa keskusteluja siitä mitä opimme tästä
- Kiinnitämme huomiota siihen että kehumme ja annamme palautetta toisillemme
- Henkilökunta leikkii päivittäin lasten kanssa rikastuttaen leikkiä
- Toimintaympäristön ulkopuolisia alueita hyödynnämme aktiivisesti

• Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
• Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
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ARVIOINTI
Päivämäärä: 

Miten

Kuvaa 
huonosti

Kuvaa 
jonkin 
verran

Kuvaa 
melko
hyvin

Kuvaa 
erittäin 
hyvin

Mitä seuraavaksi?

Henkilöstö luo päiväkotiin ilmapiirin joka on 
lämmin, innostava ja välittävä sekä 
rauhallinen

Jokainen lapsi otetaan vastaan nimellä 
kutsuen ja kontaktia ottaen hänen tullessaan 
päiväkotiin

Henkilöstön vuorovaikutus on aina 
sensitiivistä ja kunnioittavaa

Rohkaisemme lapsia tutkimaan ja 
kokeilemaan ja keskustelemme mitä 
tilanteissa tapahtuu

Huomaamme hyvän ja annamme siitä aina 
palautetta toisillemme

Henkilöstö leikkii päivittäin lasten kanssa 
rikastuttaen leikkiä

Hyödynnämme aktiivisesti koko kaupunkia 
oppimisympäristönä
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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. 

(yksikön nostot/kehittämisen alueet. Laaja-
alaisen osaamisen alueet on kuvattu 
kattavasti Helsingin Vasussa.)



Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

TAVOITE
• Kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun kuuluu taito kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä sekä kyky 

reflektoida omia arvoja ja asenteita

MIKSI (indikaattori)
• Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa. 
• Tämä korostaa sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen sekä kulttuurisen osaamisen merkitystä
• Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kulttuurista osaamista sekä heidän vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojaan

• MITEN? (kriteeri)
• Tunnemme erilaisista kulttuuri- ja katsomustaustoista tulevien oman ja muiden kulttuurin ja katsomuksellisen taustan ymmärrämme ja 

kunnioittamme sitä
• Rohkaisemme tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin
• Henkilöstö toimii mallina lapsille erilaisten ihmisten sekä kielellisen, kulttuurisen ja katsomuksellisen moninaisuuden myönteisessä 

kohtaamisessa
• Lapsia ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin
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ARVIOINTI
Päivämäärä: 

Miten

Kuvaa 
huonosti

Kuvaa 
jonkin 
verran

Kuvaa 
melko
hyvin

Kuvaa 
erittäin 
hyvin

Mitä seuraavaksi?

Tunnemme erilaisista kulttuuri- ja 
katsomustaustoista tulevien oman ja muiden 
kulttuurin ja katsomuksellisen taustan 
ymmärrämme ja kunnioittamme sitä

Rohkaisemme tutustumaan toisiin ihmisiin, 
kieliin ja kulttuureihin

Henkilöstö toimii mallina lapsille erilaisten 
ihmisten sekä kielellisen, kulttuurisen ja 
katsomuksellisen moninaisuuden 
myönteisessä kohtaamisessa

Lapsia ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin 
tapoihin
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Oppimisen alueet

(yksikön nostot/kehittämisen alueet. Oppimisen 
alueet on kuvattu kattavasti Helsingin Vasussa.)



Kielten rikas maailma
• TAVOITE

• Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä kielellisten identiteettien kehittymistä

MIKSI (indikaattori)
• Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin, teksteihin ja kulttuureihin
• Kehittyvät kielelliset taidot avaavat lapsille uusia vaikuttamisen keinoja, mahdollisuuksia osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen
• Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline

MITEN? (kriteeri)
• Vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta lasten kokemukset kuulluksi tulemisesta ja siitä, että heidän aloitteisiinsa vastataan
• Henkilöstön sensitiivisyys ja reagointi myös lasten non-verbaaleihin viesteihin on keskeistä
• Vuorovaikutustaitojen kehittymistä tuetaan kannustamalla lapsia kommunikoimaan toisten lasten ja henkilöstön kanssa
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Arviointi

Mitä tiloja on käytössä?
Miten oppimisympäristö vastaa ryhmän lasten tarpeisiin? Miten lasten osallisuus 
huomioidaan oppimisympäristön rakentamisessa, suunnittelussa ja arvioinnissa?
Miten oppimisen kaikkiallisuus huomioidaan oppimisen ympäristöissä?

Miten huomioimme koko kaupungin oppimisen ympäristönä?

Päivämäärä: 

Miten

Kuvaa 
huonosti

Kuvaa 
jonkin 
verran

Kuvaa 
melko
hyvin

Kuvaa 
erittäin 
hyvin

Mitä seuraavaksi?

Lapset ovat tulleet kuulluksi ja heidän 
aloitteisiin on vastattu

Henkilökunta toimii sensitiivisesti ja käyttää 
monipuolisesti eri kommunikaatiovälineitä 
avuksi (kuvat, non-verbaalinen viestintä, 
ilmeet, eleet, sanoittaminen)

Lapset saavat vaikuttaa oman toiminnan 
suunnitteluun

Lapsilla on monipuoliset vuorovaikutus 
suhteet

Vy Kotilo-Naava, Markus Ropponen



Yhteistyö ja viestintä
TAVOITE 
- Lasten kuulumiset ja kokemukset jaetaan huoltajien kanssa painottaen kannustavaa ja myönteistä viestintää

MIKSI? (indikaattori)
• Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa
• Huoltajien ja henkilöstön välinen yhteistyö tuo lasten elämään jatkuvuutta ja turvallisuutta
• Säännöllinen yhteistyö on oleellista, jotta perheiden ja henkilöstön yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään kokonaisuuden
• Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tärkeä merkitys varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on huoltajien ja henkilöstön yhteinen sitoutuminen lasten terveen ja 

turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen

MITEN (kriteerit)

• Lapsen päivästä kerrotaan huoltajille aina hakutilanteessa vähintään yksi positiivinen asia
• Henkilöstö käyttää yhdessä sovittuja tiedonsiirronvälineitä viestiessään huoltajan kanssa lapsen päivästä hakutilanteissa
• Mietimme viestinnän kehittämistä ja miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää paremmin viestinnässä
• Lapsen toimintaa kasvua, oppimista ja kehittymistä dokumentoidaan varhaiskasvatuksen ajan

Vy Kotilo-Naava, Markus Ropponen



Arviointi

Mitä tiloja on käytössä?
Miten oppimisympäristö vastaa ryhmän lasten tarpeisiin? Miten lasten osallisuus 
huomioidaan oppimisympäristön rakentamisessa, suunnittelussa ja arvioinnissa?
Miten oppimisen kaikkiallisuus huomioidaan oppimisen ympäristöissä?

Miten huomioimme koko kaupungin oppimisen ympäristönä?

Päivämäärä: 

Miten

Kuvaa 
huonosti

Kuvaa 
jonkin 
verran

Kuvaa 
melko
hyvin

Kuvaa 
erittäin 
hyvin

Mitä seuraavaksi?

Lapsen päivästä kerrotaan huoltajille aina 
hakutilanteessa vähintään yksi positiivinen 
asia

Henkilöstö käyttää yhdessä sovittuja 
tiedonsiirronvälineitä viestiessään huoltajan 
kanssa lapsen päivästä hakutilanteissa

Mietimme viestinnän kehittämistä ja miten 
sosiaalista mediaa voi hyödyntää paremmin 
viestinnässä

Lapsen toimintaa kasvua, oppimista ja 
kehittymistä dokumentoidaan 
varhaiskasvatuksen ajan
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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
• Mitä ja miten arvioimme:

• Työntekijän itsearviointi, tiimien toiminnan arviointi
• Oliko toiminta pedagogisesti perusteltua ja varhaiskasvatussuunnitelmien 

mukaista? (vuorovaikutus lasten kanssa, ryhmässä vallitseva ilmapiiri, 
pedagogiset työtavat, toiminnan sisältö tai oppimisympäristöt)

• Lasten kasvun kehityksen ja oppimisen edellytysten toteutuminen
• Kasvattajayhteisön toiminta 
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Pedagoginen dokumentointi
Tavoite

• Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehittämisen keskeinen työmenetelmä 

Miksi?
• Mahdollistaa lasten ja vanhempien osallistumisen toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen 
• Pedagogisen dokumentoinnin avulla saatuja tietoja ja ymmärrystä hyödynnetään: työtapojen, oppimisympäristöjen, toiminnan tavoitteiden, 

menetelmien ja sisältöjen muokkaamisessa lasten kiinnostusta ja tarpeita vastaavaksi 

Miten?

• Luomme yhdessä sovitut käytännöt yksikössä lapsen pedagogiseen dokumentointiin
• Dokumentoimme toimintaa yhdessä lasten kanssa
• Jatkuva prosessi, jossa havainnot, dokumentit ja niiden vuorovaikutuksellinen tulkinta muodostavat ymmärrystä pedagogisesta toiminnasta 
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Arviointi

Mitä tiloja on käytössä?
Miten oppimisympäristö vastaa ryhmän lasten tarpeisiin? Miten lasten osallisuus 
huomioidaan oppimisympäristön rakentamisessa, suunnittelussa ja arvioinnissa?
Miten oppimisen kaikkiallisuus huomioidaan oppimisen ympäristöissä?

Miten huomioimme koko kaupungin oppimisen ympäristönä?

Päivämäärä: 

Miten

Kuvaa 
huonosti

Kuvaa 
jonkin 
verran

Kuvaa 
melko
hyvin

Kuvaa 
erittäin 
hyvin

Mitä seuraavaksi?

Luomme yhdessä sovitut käytännöt 
yksikössä lapsen pedagogiseen 
dokumentointiin

Dokumentoimme toimintaa yhdessä lasten 
kanssa

Arvioimme dokumentaation perusteella 
ryhmän toimintaa sekä lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista

Arvioimme dokumentaation perusteella 
yksikön toimintaa
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