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Keväällä 2017 

valtakunnallisiin 

varhaiskasvatussuunni

telman perusteisiin 

tutustuttiin yksikön 

kehittämispäivässä, 

suunnitteluillassa ja 

lukemalla itsenäisesti.

Syksyllä 2017 julkaistiin 

Helsingin 

varhaiskasvatussuunnitelma. 

Lapsiryhmissä aloitetiin 

toimintasuunnitelmien 

rakentaminen havainnoiden, 

leikkien ja keskustellen lasten 

kanssa. 

Vanhempien näkemyksiä 

kerättiin 

varhaiskasvatussuunnitelma

keskusteluissa, 

vanhempainilloissa ja 

päivittäisissä kohtaamisissa.

Yksikön 

toimintasuunnitelma 

rakennettiin ryhmien 

suunnitelmien pohjalta. 



Toimintakulttuuri 
Lehdokki-Ratamossa

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

Arvot luovat pohjan ja suunnan meidän kasvatustyölle. Meille tärkeää 

Lehdokki-Ratamossa on, että kasvatamme empaattisia, itsenäisesti 

ajattelevia, toiset ja ympäristönsä huomioon ottavia lapsia, jotka ovat 

rohkeita olemaan oma itsensä. 

Jokainen Lehdokki-Ratamon yhteisössä harjoittelee jotakin ja oppii 

uutta, niin lapset kuin aikuiset. Onnistumisista iloitaan yhdessä ja 

epäonnistumisia ei jäädä murehtimaan, niistä opitaan. 

Toimintaa rakennettaessa tuemme lasten luontaista uteliaisuutta ja 

oppimisen halua ja kannustetaan kysymään kysymyksiä. Kasvattajalla 

ei ole valmiita vastauksia, vaan tietoa lapsia kiinnostavista kysymyksistä 

haetaan yhdessä. Ihmetellään yhdessä lasten kanssa ja tartutaan 

mieltä askarruttaviin aiheisiin. Lasten taidot ja tiedot, osaaminen ja 

uuden oppiminen huomioidaan.

Toimenpiteet

Vahvistetaan yhdessä tekemisen 

rakenteita -> yhteistyön kautta ideat 

parastuvat.

Kasvattajat osallistuvat 

toimintakauden aikaa vähintään 

yhteen koulutukseen. Uusi osaaminen 

jaetaan viikko –tai pedapalaverissa.



Leikkiin ja vuorovaikutukseen 

kannustava yhteisö

Leikki on lapsen ominainen tapa oppia uutta, jäsentää maailmaa ja kokeilla 
eri rooleja Leikin avulla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja luodaan 
kaverisuhteita. Leikki ei ole täytetoimintaa, vaan toiminnan keskiössä. 

Leikki on osa suunnitelmallista toimintaa. Toimintaa suunnitellaan 
viikoittaisissa lastenkokouksissa ja kasvattajien tiimipalavereissa 

Päiväkodin toimintaympäristö ja päiväjärjestys on mietitty lapsiryhmän 
kannalta, siten että pitkäkestoinen leikki mahdollistuu ja tilojen käyttöä 
porrastetaan leikkirauhan takaamiseksi. Vanhemmat voivat olla apuna 
leikkimateriaalien keräämisessä. Tänä syksynä mieluisia leikkejä ovat olleet 
majaleikki ja kauppaleikki. 

Toiminnassa näkyvät päivittäin tutkiminen, monet aistit ja toiminnallisuus. 
Lapsi on aktiivinen toimija, ei passiivinen odottelija.

Sensitiivinen vuorovaikutus on laadukkaan pedagogiikan pohjana. Se on 
kiireetöntä, lasta arvostavaa ja tunteet huomioivaa vuorovaikutusta. 
Kohtaamme kaikki lapset yksilöinä ja meillä kaikki lapset ovat yhteisiä ja 
yhteistyötä tehdään yli ryhmärajojen.

Toimenpiteet

Leikkipaikat ja -aiheet  

sovitaan yhdessä lasten 

kanssa lastenkokouksissa.

Kasvattajat havainnoivat ja 

dokumentoivat leikkiä 

viikoittain.

Päivärytmi on suunniteltu 

siten, että kasvattajat voivat 

osallistua lasten leikkeihin.



Toimenpiteet

Lastenkokouksia 

järjestetään säännöllisesti ja 

niistä pidetään muistiot.

Lapset arvioivat 

lastenkokouksissa ovatko 

heidän ehdotuksensa 

toteutuneet.

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja 

tasa-arvo

Uusi vasu sai meidät kasvattajat tarkastelemaan omaa toimintaamme -> 

meillä on osaltaan lapsilähtöistä ja osallistavaa toimintaa, mutta 

osallisuuden muodot olivat osittain epäselviä. 

Tietävätkö lapset ja vanhemmat mihin voivat vaikuttaa?

Lastenkokouksissa käytetään monipuolisia vuorovaikutuksen välineitä, 

jotta jokaisen lapsen osallisuus on taattu. Päiväkotien pienimpien 

osallisuus syntyy lasta havainnoimalla päivittäin ja vanhempien kanssa 

keskustellen. 

Lapset oppivat erilaisilla tavoilla. Toiminnan tulee olla monipuolista, jotta 

lasten erilaiset tavat oppia ja käsitellä asioita tulee huomioiduksi. 

Leikkejä ei jaeta ”tyttöjen- ja poikien” leikkeihin vaan tuetaan lapsen 

omia kiinnostuksen kohteita, ei suunnitella kaikkea valmiiksi, vaan 

jätetään väljyyttä lasten muuttuville tarpeille.



Kulttuurinen moninaisuus ja 

kielitietoisuus

Lehdokki-Ratamossa on perheitä ja kasvattajia monesta eri kieli –ja 

kulttuuritaustasta. Se on meidän vahvuus. Kasvattajien kieliosaamista 

hyödynnetään päivittäisissä kohtaamisissa.  

Kielenopetuksen toimintatavat ovat luonnollinen osa päivittäistä toimintaa. 

Yhteistyössä S2 –lastentarhanopettajan kanssa päivän rakenteet tehdään 

siten, että kielenoppiminen mahdollistuu. 

Kunnioitamme toistemme perinteitä ja tutustumme toistemme kulttuureihin 

tutkimalla, lukemalla satuja ja musiikin avulla. (Juhlimme Eid –juhlaa, Joulua, 

Itsenäisyyspäivää, Isejä ja Äitejä.) 

Varhaiskasvatuskeskusteluihin tilaamme tulkin, jos yhteistä kieltä ei ole. 

Näin mahdollistamme perheiden osallistumisen vaikka yhteistä kieltä ei olisi. 

Toimenpiteet

Kasvattajat käyttävät kuvatukea 

vuorovaikutustilanteissa. 

Kaikki ryhmän kieli –ja 

kulttuuritaustat näkyvät ryhmän 

tiloissa. 

Toimimme päivittäin 

pienryhmissä kielenoppimisen 

tukemiseksi. 



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

Varhaiskasvatustoiminnan tavoitteet asetetaan kasvattajien työlle.

Arvioinnin kohteena on ryhmän suunnitelma ja 

yksiköntoimintasuunnitelma, ja niissä mainitut toimenpiteet ja tavoitteet. 

Arvioidaan tavoitteiden toteutumista: ovatko sovitut toimenpiteet 

toteutuneet ja jos ei, mikä on estänyt toimenpiteiden toteutumista, ovatko 

toimenpiteet olleet riittäviä, onko tehty oikeanlaisia valintoja. 

Kasvattajat tekevät jatkuvaa itsearviointia.

Lehdokki-Ratamolaiset osallistuvat Musakärry –toimintaan ja Aivotaidot 

koulutukseen. Yksikölle on valittu oma ekotukihenkilö, joka vastaa 

kestävän kehityksen suunnitelman tekemisestä. 

Pedagogisen dokumentoinnin välineet on sovittu jokaisessa ryhmässä. 

Valokuvaamme toimintaa ja leikkejä ja laitamme kuvat esille. Katselemme 

kuvia yhdessä lasten kanssa menneeseen toimintaan palaten ja sitä 

arvioiden. Toimintaa tehdään näkyväksi lapsille ja vanhemmille. Siten 

myös perheet pystyvät arvioimaan toimintaa paremmin. 

Toimenpiteet

Toimintaa valokuvataan ja 

kuvat laitetaan näkyville siten, 

että lapset ja vanhemmat 

voivat niitä yhdessä katsella.

Kasvattajat arvioivat 

lapsiryhmien toimintaa ja 

yksikön toimintasuunnitelma 

arvioidaan helmikuussa 2018. 



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

Perheiden osallisuus 

Perheiden osallisuudessa keskeistä ovat päivittäiset kohtaamiset. 
Kohtaamisissa kerrotaan toiminnan sisällöstä, lapsen kuulumisia ja 
rakennetaan luottamuksellista kasvatuskumppanuutta. Lapsille tehdään 
varhaiskasvatussuunnitelma, jossa kasvatustoiminnan tavoitteista 
sovitaan vanhempien kanssa yksityiskohtaisemmin. Päiväkodin toiminnan 
painopisteitä ja arviointia tehdään vanhempainilloissa ja 
asiakaskyselyssä. 

Asiakaskyselyn pohjalta vuodelle 2017 toiminnan kehittämisen 
painopisteeksi valittiin päivittäisen viestinnän laatu ja toiminnan näkyväksi 
tekeminen. Toimenpiteiksi sovittiin havaintojen kirjaaminen päivittäisiin 
lapsilistoihin ja toiminnan valokuvaaminen.

Viestinnän muodoista sovitaan ryhmäkohtaisesti vanhempainilloissa. Osa 
ryhmistä käyttää salattua blogia.

Monialainen yhteistyö

Lehdokki-Ratamossa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen kiertävän 
erityislastentarhanopettajan ja suomi toisena kielenä (S2) 
lastentarhanopettajan sekä neuvolan kanssa. Ryhmät tekevät 
toiminnallisia yhteistyöprojekteja lähialueen ammatillisten opistojen 
kanssa. 

Toimenpiteet

Ryhmät käyttävät päivittäin 

lapsilistoja, joihin merkitään 

havaintoja lapsen leikeistä ja 

toiminnasta.

Jokainen ryhmä käyttää säännöllisesi 

jotain sähköistä viestinnän välinettä.

Kiertävä erityislastentarhanopettaja ja 

S2-lastentarhanopettaja osallistuvat 

koko yksikön toiminnan suunnitteluun 

ja arviointiin vähintään kaksi kertaa 

toimintakaudessa.


