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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/


Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

Tervetuloa päivähoitoyksikkö Melissa-Toivoon. Yksikkömme sijaitsee Helsingissä Viikin Latokartanossa. Päiväkoti Melissa sijaitsee kerrostalossa Toivon välittömässä 

läheisyydessä.  Yksikön esiopetusryhmät ovat Toivossa ja niitä on tänä vuonna kolme. Toivossa toimii lisäksi yksi integroitu erityisryhmä sekä kaksi metsäkerhoa.

• Päivähoitopäätös lähetetään joko sähköisesti tai postitse sen mukaan miten hakemus on tehty. Varhaiskasvatusyksikön johtaja ottaa perheeseen yhteyttä 

lähetettyään päätöksen.  

• Päivähoitopäätöksen saatuaan perhe ottaa yhteyttä päivähoitopaikkaan sopiakseen aloituksesta. Perheelle tarjotaan mahdollisuutta kotikäyntiin.

• Lapsi tutustuu päiväkotiryhmään ja arkeen yhdessä vanhemman kanssa. Kerromme perheelle päivähoitokäytännöistä ja tutustumme päiväkodin tiloihin sekä 

henkilökuntaan. Täytettävät lomakkeet ja tiedotteet jaetaan perheelle tutustumisen yhteydessä. Tutustumiseen varataan aikaa noin viikko. Ensimmäiset kaksi 

päivää huoltaja on yleensä lapsen kanssa ja seuraavina 2-3 päivänä lapsi jää päiväkotiin ilman huoltajaa muutamiksi tunneiksi (silloin kun sijoitus on jo alkanut) . 

Tutustumisjakson aikana käydään aloituskeskustelu, joka on mahdollista käydä myös kotikäynnin yhteydessä.  

• Vasukeskustelu käydään noin kahden kuukauden kuluttua varhaiskasvatuksen aloituksesta. Keväällä käydään lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen 

arviointikeskustelu. Tarvittaessa keskusteluja voi olla useampia. 

Siirtyminen toiseen ryhmään:

• Päiväkodin henkilöstö tekee päätökset ryhmänvaihdoksista ja ryhmien muodostamisista pedagogisin perustein. 

• Syksyn ryhmien muodostaminen alkaa huhtikuussa uusien lasten sijoittamisilla  ja kestää usein kesän loppuun. 

Perheen kannalta tiedottaminen uuteen ryhmään siirtymisestä saattaa tulla harmillisen myöhään. Kesäkuussa pidetään 

tutustumistiilaisuus uusille lapsille ja perheille.

Joskus saattaa lapsiryhmän vaihdos tapahtua kesken toimintakauden (lapsen ikä-, kehitystaso huomioiden). Asiasta keskustellaan vanhemman kanssa 

ja tutustumme lapsen kanssa uuteen ryhmään      
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Oppimisympäristö
PÄIVÄKOTI TARJOAA TURVALLISEN, MONIPUOLISEN JA VIRIKKEELLISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN LAPSELLE. LAPSI TUTUSTUU OMAAN 

KOTIKAUPUNKIINSA HELSINKIIN JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖÖN TUTKIEN JA HAVAINNOIDEN.  MELISSA-TOIVOSSA ON HYVÄ KASVAA

Lapset saavat näkyä ja kuulua päiväkodissamme. Päiväkodissa on tilaa leikille ja oppimiselle, niin sisällä kuin ulkona. 

Päiväkodin kaikki tilat ovat monipuolisesti käytössä ja lasten muokattavissa heidän ideoidensa ja mielikuvituksensa mukaan. Materiaalit ja lelut ovat 

tarkoituksenmukaisia ja ne kestävät käyttöä. Tavaroita ja leluja vaihdellaan säännöllisesti ryhmien kesken. 

Oppimisympäristömme on lapselle turvallinen ja hän tuntee kuuluvansa ryhmään. Oppimisympäristössä näkyy pedagogiikka, eri ryhmätilat ovat ryhmän 

lasten näköisiä ja heidän tarpeitaan vastaavia. Lasten tuotokset ja leikit saavat näkyä päiväkodissa.

Tutustumme Viikkiin osana Helsinkiä. Lapset retkeilevät lähiympäristössä joka viikko. Viikin metsät ja pellot 

sekä luonnonsuojelualue lehmineen ja lintutorneineen ovat retkikohteitamme. 

Haluamme tarjota lapsille mahdollisuuden leikkiä metsässä 

pitkäkestoisia leikkejä.

Kannustamme lapsia liikkumaan kaikissa päivän tilanteissa, ja sallimme myös puihin kiipeämisen

Viikin alueen leikkipuistot, ponitalli, urheilukenttä, asukastupa Lava, nuorisotalo

ja kirjasto tulevat tutuiksi lapsille toimintavuoden aikana.

Opettelemme joukkoliikenteessä liikkumista. 

Hyödynnämme Helsingin kulttuuri- ja retkikohteita. 
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Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa
Lapsen vasuprosessi – yhteisesti sovitut käytännöt:

• Tutustumisjakson aikana käydään aloituskeskustelu vanhempien kanssa. Se on mahdollista käydä myös lapsen kotona jos vanhemmat niin toivovat. 

Aloituskeskustelussa vanhemmat kertovat lapsestaan ja hoitosuhteelle luodaan positiivinen alku tutustumalla lapseen sekä perheeseen.

• Vasu keskustelu käydään n. 2 kuukauden kuluttua varhaiskasvatuksen aloituksesta. 

• Ennen vasukeskustelua lapsen mielipiteet ja kiinnostuksenkohteet selvitetään havainnoimalla lasta päiväkotiryhmässä. Lapsen vahvuudet, mielenkiinnonkohteet ja 

tavoitteet pedagogiselle toiminnalle sovitaan keskustelussa yhdessä perheen kanssa. 

• Huoltajat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Heidän näkemyksensä ja asiantuntijuutensa oman lapsen 

kasvun ja kehityksen suhteen auttaa pedagogisen toiminnan suunnittelussa. 

• Vanhempia kannustetaan aktiivisuuteen, ideoimaan ja osallistumaan. 

• Tartumme arjessa kiinni sekä lasten että vanhempien toiveisiin. 

• Yhtenä tapana tässä voi toimia ryhmän eteisessä oleva toivepuu.

• Kasvatushenkilöstö seuraa kunkin lapsen kehitystä ja oppimista toimintavuoden aikana. 

• Seurannan ja havainnoinnin kohteena on myös lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. 

• Varhaiskasvatuskeskusteluista esille nousseet tavoitteet toiminnalle kirjaamme kootusti kaikille kasvattajille näkyville. 

• Myös toiveet toimintakulttuurista on koottu yhteen. 

• Näitä hyödynnämme yksikkömme toimintasuunnitelmassa sekä ryhmän omassa toimintasuunnitelmassa.

• Projektityöskentely mahdollistaa monen yksittäisen tavoitteen eteen työskentelemisen.
Dia 8: kuinka päiväkodin ryhmässä Y huomioitiin lapsi X:n vasu toiminnan suunnittelussa:

Vasukeskustelujen jälkeen ryhmä Y tekee ryhmän toimintasuunnitelman, jossa on huomioitu myös kaupungin ja päiväkodin toimintasuunnitelmat ja yhteiset tavoitteet. 

Toimintasuunnitelmassa nostetaan esille lasten taidot ja mielenkiinnonkohteet, joiden perusteella toimintaa suunnitellaan. Ryhmän aikuiset havainnoivat, arvioivat, 

suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa ja vanhempien kanssa.

Tietämällä lapsien mielenkiinnon kohteet ja tarpeet, ryhmän aikuiset suunnittelevat toimintaa jossa nämä asiat on huomioitu. Arki koostuu monesta eri palasesta, joissa kaikissa harjoitellaan ja opetellaan juuri sillä hetkellä olevia lapsen kehitystä 

tukeavia taitoja.
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5.12.2018 Etunimi Sukunimi 8

Havainnointi, arviointi, suunnittelu, 

toteutus:

- Hoito- ja kasvatushenkilöstö

- Vanhemmat

Kaupungin strategia:

- Kaupunki 

oppimisympäristönä

VY Melissa-Toivon 

toimintasuunnitelma:

- Yhteiset projektit

- Teemaviikot

- Juhlat

- Toimintaympäristö

Ryhmän 

toimintasuunnitelma:

- Kiinnostuksen kohteet

- Opitut ja orastavat 

taidot

- Herkkyyskaudet

- Lasten osallisuus

- Toimintaympäristö

Lasten vasut:

- Lapsen vahvuudet

- Mielenkiinnon 

kohteet

- Tavoitteet
Yhteistyö 

vanhempien 

kanssa

Lapsen vasu 

toiminnan 

suunnittelussa



Digitalisaation tupa-tavoite varhaiskasvatuksessa
TAVOITE:

DIGITALISAATION LISÄÄMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKKÖ MELISSA-TOIVON ARKEEN

Varhaiskasvatusyksikössämme on toimintakauden 2018-2019 aikana sovittu yhteisesti digiviikko, joka pidetään kertaalleen syksyllä ja keväällä. 

Digiviikolla on kolme tavoitetta: 

• digitalisaation osaamisen jakaminen työyhteisössä 

• lasten mahdollisuus tutustua uusiin digitaalisiin sovelluksiin 

• digitaalisen toiminnan tuominen näkyväksi ts. dokumentointi perheille.

Digiviikkojen aikana jokainen ryhmä opettelee kaksi uutta sovellusta, 

joita lapset pääsevät ikä- ja taitotason puitteissa kokeilemaan ja harjoittelemaan toimintavuoden aikana. 

Varhaiskasvatusalueen yhteinen kehittämiskohde:

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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Toimintakulttuurimme
• Leikki on kaiken toiminnan perusta 

ja sille on päiväkodeissamme aikaa ja tilaa. Henkilöstö pitää 

huolen leikkiympäristön turvallisuudesta. 

• Turvallisuus on kaiken perusta. Kiinnitämme yleiseen 

turvallisuuteen suurta huomioita. Yksikössämme on 

turvallisuussuunnitelma, pidämme vuosittain poistumisharjoituksen lasten kanssa.

• Pidämme lapsista huolta yhteisöllisesti koko yksikön 

henkilöstön voimin. Olemme sopineet henkilöstön kesken selkeät yhteiset säännöt, 

” Kaikki kasvattavat kaikkia”. Päiväkodeissamme kaikki aikuiset ovat lapsia varten !

• Kiinnitämme huomiota lasten kielen kehitykseen, henkilöstö toimii kielitietoisesti eli on 

kielellisenä mallina. Lapset, joiden äidinkieli ei ole suomi, saavat päiväkodissa suomi toisena 

kielenä –opetusta(S2-opetus). Kuten muukin toiminta niin S2-opetuskin on toiminnallista; 

leikinomaista ja sitä toteutetaan koko ryhmän tilanteissa, pienissä ryhmissä tai yksilöllisesti. 

Toivossa on kielirikasteista esiopetusta ranskankielellä.
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• Kannustamme lapsia liikkumaan monipuolisesti päiväkotipäivän eri tilanteissa. Sallimme 

mahdollisimman paljon lapsen luontaista liikkumista niin sisällä kuin ulkona. Ohjaamme lapsia 

kokeilemaan fyysisiä rajojaan turvallisuus huomioiden. Pihalla on käytössä rakentelumateriaalia.

• Ohjaamme lapsia luonnon kunnioittamiseen ja ekologisuuteen. 

Käytämme paljon kierrätysmateriaalia askartelussa ja taiteilussa.

Hankimme uusia leluja harkiten, pohdimme niiden kestävyyttä. 

Päiväkodissa kierrätetään leluja ja pelejä, kaikilla ryhmillä ei ole 

esim. omaa junarataa vaan yhteiset junaradat kiertävät ryhmästä toiseen. 

Päiväkodeissamme kierrätetään 

paperi- , pahvi, lasi-, metalli- ja muovijätteet.

• Opetamme lapsia sopimaan asioista yhdessä toisten lasten kanssa, 

selvittämään ristiriitatilanteita puhumalla.

• Ohjaamme lapsia auttamaan 

ja kannustamaan toisiaan. Varmistamme, että toimintamme perustuu yhdenvertaisuuden ja 

tasa- arvon periaatteille. 
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Toimintakauden 2018-2019 painotus toimintakulttuurissa:

Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö

TAVOITE: LAPSELLA ON MAHDOLLISUUS HARJOITELLA VUOROVAIKUTUSTAITOJA LEIKIN, MONIPUOLISEN TOIMINNAN SEKÄ YHDESSÄ 

TEKEMISEN KAUTTA, AIKUISEN KANNUSTAMANA JA ROHKAISEMANA 
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Kaverisuhteiden 

luominen Pienryhmätoiminta
Hyvien tapojen ja 

sääntöjen 

oppiminen

Lapsilähtöinen toiminta 

ja empaattinen 

huomiointi

• Aikuinen huolehtii siitä, että jokaiselle lapselle löytyy leikkikaveri. Huomioimme, että lasten vertaissuhteiden sekä ystävyyssuhteiden vaaliminen 

arjessa vaatii aikuisen tukea, ohjausta sekä neuvoa.

• Leikille ja kaverisuhteiden luomiselle on riittävästi aikaa.

• Lapset saavat leikkiä ja toimia erilaisissa pienissä ryhmissä. Aikuinen on tarvittaessa leikissä tuomassa pedagogista näkemystä, ohjaamassa 

toimintaa ja kehittämässä leikin kulkua

• Opetamme lapsia sopimaan asioista yhdessä toisten lasten kanssa, selvittämään ristiriitatilanteita keskustelemalla. 

• Ketään ei satuteta, ei sanoin, eikä teoin. Puutumme kiusaamiseen välittömästi. 

• Ohjaamme lapsia auttamaan ja kannustamaan toisia.

• Opettelemme ystävällisyyttä, toisten huomioimista sekä hyviä käytöstapoja kaikissa arjen tilanteissa. Jokaisella on oikeus oman mielipiteensä 

ilmaisemiseen. Pidämme päiväkodin ilmapiirin turvallisena.

• Lasten mielenkiinnon kohteet ovat toiminnan lähtökohtana. Toimintamme rakentuu lasten toiveista ja tarpeista käsin.

• Aikuinen on läsnä: kuulee ja kuuntelee sekä tarjoaa sylin myös leikin lomassa. Lämmin ja sensitiivinen kohtaaminen auttaa lasta kasvamaan hyvään 

vuorovaikutukseen muiden kanssa.



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. 



Toimintakauden 2018-2019 painotus laaja-alaisen osaamisen alueelta:
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
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Omatoimisuus

Puheen ja kielen 

oppiminen
Tunnetaidot

Kaikki lapset ovat ainutlaatuisia yksilöitä, he tarvitsevat meidän kasvattajien tukea isoiksi kasvaessaan. Jokainen kasvaa, kehittyy, oppii ja 

oivaltaa asioita omaan tahtiinsa ja omalla tavallaan. Kohtaamme lapsen sensitiivisesti, jokainen lapsi kohdataan omana itsenään. 

Meillä kaikki päivän tilanteet ovat lapselle tärkeitä oppimistilanteita ja kokemuksia; leikki, ulkoilu, ruokailut, lepohetket, pukemistilanteet ja 

toimintatuokiot. Näiden kautta lapsi oppii omatoimisuutta sekä itsestä huolehtimisen taitoja sekä oppii toimimaan osana ryhmää. Luomme 

kiireettömän ilmapiirin, jossa lapsella on aikaa itsensä huolehtimisen ja arjen taitojen opetteluun.

Kannustamme lapsia omatoimisuuteen arjessa. Lapset opettelevat huolehtimaan omista vaatteistaan ja tavaroistaan. Harjoittelemme erilaisia 

arjen taitoja myös leikkien, pelien, tutkimusten, liikunnan, tehtävien ja ongelmanratkaisujen avulla. Kannustamme lapsia myös kokeilemaan ja 

opettelemaan heille vaativia asioita. Yhdessä lasten kanssa iloitsemme onnistumisista, kannustamme toisiamme sekä opetamme lapsia olemaan 

lannistumatta epäonnistumisista.

Vuorovaikutustilanteissa opettelemme toisten huomioimista, yhteistyötaitoja, oman vuoron odottamista ja pettymysten sietämistä. 

Kuunteleminen, keskittyminen, tehtävien aloittaminen ja loppuun tekeminen, kyky toimia yksilönä ryhmässä ja rohkeus ilmaista omia mielipiteitä

ovat tärkeitä taitoja, joita harjoittelemme pienestä pitäen. 

Tunnetaitojen oppiminen ja erilaisten tunteiden käsittely on iso osa päiväkodin ja jokaisen ryhmän arkea. Pohdimme asioita yhdessä lasten 

kanssa, luemme kirjoja sekä draaman kautta pureudumme tunteiden maailmaan; miltä minusta tuntuu, miksi ja miten tunteen kanssa pärjään.  

Alkusyksystä varhaiskasvatusyksikössämme on tunnetaitojen viikot, joissa toiminta on tunteisiin ja toisen huomioimiseen painottuvaa.

Ryhmässä 

toimimisen taidot



Oppimisen alueet
Ilmaisun monet muodot

- Musiikillinen

- Kuvallinen

- Sanallinen

- Mediakasvatus

- Kehollinen

Lapset saavat kokemuksia musiikin, tanssin, kuvallisen ilmaisun, draaman, 

käden taitojen ja kirjallisuuden kautta. Tuemme lasten itseilmaisua tarttumalla 

lasten 

ideoihin ja aloitteisiin. Tarjoamme virikkeitä, ideoita ja materiaaleja, jotka 

tukevat lasten

taiteellista kokemista ja ilmaisemista.



Ilmaisun monet muodot
TAVOITE: MONIPUOLISEN ILMAISUN KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖSSÄMME. LAPSELLA ON MAHDOLLISUUS TUTUSTUA ERI 

ILMAISUMUOTOIHIN. KASVATAMME LAPSEN ITSEILMAISUA, ROHKEUTTA JA IDENTITEETTIÄ ERI ILMAISUN KEINOIN.

Musiikki 

• Lisäämme musiikkia arjen tilanteisiin

• Otamme musiikkituokioihin enemmän soittimia mukaan ja opettelemme soittamaan yhdessä 

• Laulamme musiikkituokioilla säestyksen kanssa

Kuvallinen

• Tarjoamme lapselle monipuolista itseilmaisullista tekemistä sekä tutustumme erilaisiin materiaaleihin. 

• Teemme käsitöitä lasten kanssa ikä- ja kehitystaso huomioon ottaen

• Arjen toiminnassa käytämme kuvatukea 

Sanallinen

• Opettelemme kielellä leikittelyn, vahvistamme lapsen kerrontataitoja. Arkeemme kuuluvat erilaiset sadut, lorut, ruokalorut ja sadutus

• Opettelemme draaman eri keinoja

Mediakasvatus

• Rohkaisemme lapsia valokuvaamaan toimintaa ja ympäristöä 

• Esikoululaiset muun muassa toimittavat omaa lehteä

• Käytämme erilaisia sähköisiä välineitä lasten omaan ilmaisuun, esimerkiksi videoiden teon kautta

Kehollinen

• Hyödynnämme kehollisessa ilmaisussa erilaisia luovia liikuntoja

• Liikunta ja liikunnalliset yhteisleikit ovat päivittäisiä toimintoja niin sisällä kuin ulkonakin
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Yhteistyö ja viestintä
KESKUSTELEMME LAPSEN PÄIVÄKOTIPÄIVÄSTÄ, KASVUSTA JA KEHITYKSESTÄ AVOIMESTI PÄIVITTÄIN. ANNAMME HUOLTAJILLE RIITTÄVÄSTI 

INFORMAATIOITA  RYHMÄN TOIMINNASTA. KERROMME MAHDOLLISUUKSISTA OSALLISTUA JA VAIKUTTAA TOIMINNAN SUUNNITTELUUN.

• Huoltajien osallisuus 

Teemme yhteistyötä ja toteutamme kasvatuskumppanuutta huoltajien kanssa päivittäisissä kohtaamisissa, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma- (vasu) ja/tai 

esiopetussuunnitelmakeskusteluissa (leops)/henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman keskusteluissa (HOJKS). 

Ryhmän eteisessä on ilmoitustaulu ja informaatiota ryhmän toiminnasta ja ajankohtaisista asioista

Järjestämme vanhempainiltoja sekä tarvittaessa hakukahveja tai muita tilaisuuksia. 

Melissa-Toivolla on yhteinen vanhempaintoimikunta

• Vy Melissa-Toivon viestintä

Huoltajien ja henkilöstön päivittäinen kohtaaminen aamuin ja iltapäivisin on tärkein viestintäkeinomme.

Vähintään kerran kuukaudessa huoltajille lähetetään tiedote. Ryhmät tiedottavat esim. retkistä eri tavoin; joko sähköpostilla tai eteisten kalentereissa.

Ryhmien julkiset Instagram-tilit #toivonturkoosit, #toivonhelmet, #toivontopaasit, #toivontimantit, #toivonkorallit, #toivonrubiinit, #melissanmintut, #melissankuminat 

#perhosentoukat

• Monialainen yhteistyö

Kiertävä erityislastentarhanopettaja, S2-lastentarhanopettaja, lapsiperheiden tukipalvelut, neuvola (Neuvola päiväkodissa – lapsen 3-vuotistarkastus 2018, HYVE4), 

lähikoulut, tutkivat ja kuntouttavat tahot, Latokartanon liikuntahalli, Liikuntamylly, Viikin ja Myllypuron kirjastot ja kirjastoauto, Malmitalo, museot, Helsingin yliopisto, 

Pelastuslaitos, Malmin seurakunta (Viikin kirkko)
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LUONTEVA, SUORA JA 

REHELLINEN

PÄIVITTÄINEN 

KOHTAAMINEN

AVOIN 

YHTEISTYÖ

MAHDOLLISUUS 

VAIKUTTAA



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

TAVOITE: Tuodaan näkyväksi toiminnan syyt ja tavoitteet lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta. Miksi tehdään niin kuin tehdään?

• Pedagogisen dokumentoinnin lähtökohtana on tuoda näkyväksi olennaiset asiat toiminnasta lapsen näkökulmasta: lapsen ajatukset, vertaissuhteet, lapsen arki, 

hänelle merkitykselliset asiat, leikit, kaverit ja lelut sekä oppimisprosessit

• Lapsilähtöinen pedagoginen dokumentointi turvataan opettamalla lapsille dokumentointivälineiden käyttöä (esim. tabletti). Dokumentointivälineet ovat 

käyttövalmiina, ladattuina ja lasten saatavilla aikuisten avustamana. 

• Dokumentoimme toimintaamme sekä lapsen kehitystä ja oppimista toimintakauden alussa (syksyllä) lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin (vasut) sekä lasten 

esiopetuksen oppimissuunnitelmiin (leopsit)/lapsen henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelmiin (HOJKS). Toimintakauden lopussa (keväällä) 

vasut ja leopsit arvioidaan ja kirjataan arviot suunnitelmiin.

• Valokuvaamme lasten kanssa toimintaa ja jaamme lasten ja aikuisten valitsemia kuvia ryhmien Instagram-tileillä. Huoltajat voivat näiden kuvien avulla käsitellä 

päiväkotipäivää lapsen kanssa kotona. Huolehdimme dokumentointimahdollisuudesta myös retkillä, esimerkiksi puhelimen tai tabletin avulla. Valokuvia laitetaan 

satunnaisesti myös seinille nähtäväksi.

• Lasten askartelut, piirustukset, maalaukset ja muut projektit laitetaan ensin esille ryhmätiloihin, jonka jälkeen ne talletetaan lasten kansioihin. Kansiot kulkevat 

lapsen mukana koko päiväkotiuran ajan.

• Dokumentoimme sekä teemme huoltajille näkyväksi toimintaamme viikko- ja kuukausikirjeissä. Kirjeet toimitetaan huoltajille sähköposteihin sekä tulostetaan 

nähtäviksi eteisiin.

• Huoltajien mielipiteet toiminnasta tallentuvat palautekyselyiden yhteenvetoihin. Päiväkodin oma ryhmäkohtainen palautekysely lähetetään perheille syksyllä 

joulukuun alussa ja keväällä toukokuun alussa.

• Kasvatushenkilöstö havainnoi lapsia ja kirjaa havaintonsa ylös tulevia vasu- ja leops-/HOJKS-keskusteluja varten.

• Talon kokoukset, kuten lastentarhanopettajien pedagogiset palaverit sekä tapahtumasuunnittelupalaverit dokumentoidaan kirjaamalla näistä pöytäkirjat. Näissä 

palavereissa jaetaan kokemuksia ja ideoita toiminnasta ja arjesta.
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Vasut ja 

leopsit
Instagram

Tiedotteet 

kotiin
Tabletti

Lasten 

kansiot


