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Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman 
laatiminen ja työtämme ohjaavat arvot

• Yksikön toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2018 sekä 

Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan 2019 sekä Helsingin kaupungin strategiaan 2017-2021 

• Yksikön toimintasuunnitelma, joka pitää sisällään ryhmän pedagogisen suunnitelman, laaditaan toimintakaudelle ja siihen 

kirjataan toimintakauden varhaiskasvatuksen painopistealueet ja kehittämiskohteet. Varhaiskasvatusyksikössämme on 

valittu neljä painopistealuetta, johon jokaiseen on kirjattu Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmasta nostetut tavoitteet. 

Yksikön toimintasuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti yksikön pedagogisissa keskustelufoorumeissa.

• Ryhmän pedagoginen suunnitelma, joka sisältää arvioinnin, perustuu sekä lasten varhaiskasvatuksen 

suunnitelmaprosesseista saatuun tietoon että varhaiskasvatusyksikön toimintasuunnitelmaan. Ryhmät täydentävät yksikön 

toimintasuunnitelmassa olevat tyhjät sivut Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma  (Vasu)-/ Lapsen esiopetuksen 

oppimissuunnitelma (Leops) -keskustelujen jälkeen. Ryhmän pedagogista suunnitelmaa arvioidaan ja täydennetään tiimien 

kokouksissa säännöllisesti. 

• Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu Vasuperusteissa määritellyille arvoille:
• Lapsuuden itseisarvo

• Ihmisenä kasvaminen

• Lapsen oikeudet

• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus

• Perheiden monimuotoisuus

• Terveellinen ja kestävä elämäntapa
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Lapsen varhaiskasvatuksessa aloittaminen ja 
siirtymisen käytännöt

• Huoltajilla on mahdollisuus tukea lapsensa varhaiskasvatuksen aloittamista vähitellen. Teemme yhdessä perheen kanssa 

suunnitelman jokaisen uuden / siirtyvän lapsen tutustumisesta ja ensimmäisistä viikoista.

•   Pidämme aloituskeskustelun huoltajien kanssa tutustumisjakson aikana tai välittömästi lapsen aloittaessa  

varhaiskasvatuksen. Huoltajat kertovat lapsensa tavoista ja tottumuksista liittyen esim. ruokailuun, lepoon ja lapsen 

mielenkiinnonkohteisiin. Hyödynnämme tietoa arjessa ja helpotamme saamamme tiedon avulla lapsen varhaiskasvatuksen 

aloittamista. Samalla huoltajat saavat tietoa varhaiskasvatuksesta, päiväkodista ja osallistumismahdollisuuksista.

• Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen henkilöstö ottaa hänet huomioon ja rakentaa luottamusta lapseen ja perheeseen. 

Henkilöstö mahdollistaa kaverisuhteiden kehittymisen sekä auttaa kiinnittymään osaksi uutta ryhmää. Lapsi voi ottaa 

mukaan turvalelun tai kuvan perheestä.

• Ryhmien rakenteet vaihtelevat vuosittain mm. lasten iästä ja tarpeista johtuen. Keväällä yksikkömme johtaja ja 

varhaiskasvatuksen opettajat aloittavat tulevan kauden ryhmien suunnittelun. Ryhmärakenteet suunnitellaan pedagogisesti 

huomioiden mm. lasten ikä, mahdollinen tuen tarve, fyysiset tilat ja henkilöstömitoitus. Lapsilla on mahdollisuus tutustua 

etukäteen tulevan ryhmänsä muihin lapsiin ja henkilökuntaan. Lapsen siirtyessä toiseen ryhmään pidämme siirtopalaverin. 

• Kesäkuun alussa uudet perheet kutsutaan tutustumisiltapäivään päiväkodille.
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Lapsen vasuprosessi

”Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista 

kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) yhdessä lapsen ja huoltajien 

kanssa.” ~ Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 2019 ~  

• Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) tai lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (Leops) 

lokakuun loppuun mennessä tai 2kk sisällä lapsen aloittamisesta varhaiskasvatuksessa

• Ennen lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelua perheille annetaan Lapsen vasu –lomake

• Ryhmän henkilöstö havainnoi, kartoittaa sekä dokumentoi jokaisen lapsen kiinnostuksen kohteita, vahvuuksia ja tarpeita 

ennen lasten varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluja

• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelussa yhdistyy lapsen, huoltajien ja henkilökunnan näkemykset siitä, miten 

lapsen kehitystä, oppimista sekä hyvinvointia huomioidaan ja edistetään ryhmän toiminnassa

• Suunnitelmaan kirjataan lapsen kiinnostuksen kohteet, lapsen kehitystä ja oppimista tukevat tavoitteet sekä toimenpiteet 

niiden saavuttamiseksi ryhmän toiminnassa

• Suunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään yhdessä lapsen, huoltajien ja henkilökunnan kanssa vähintään kerran vuodessa ja 

aina lapsen tarpeiden sitä edellyttäessä
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Oppimisympäristö

”Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Oppimisympäristö ohjaa leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, 

tutkimiseen sekä taiteelliseen kokemiseen. Lasten ideat, leikit ja heidän tekemänsä työt näkyvät oppimisympäristössä. Yhteisesti sovitut 

toimintatavat auttavat luomaan ilmapiiriltään turvallisen, muita kunnioittavan ja yhteisvastuullisen oppimisympäristön.”  ~ Helsingin 

varhaiskasvatussuunnitelma 2019 ~

• Rakennamme, ylläpidämme ja uudistamme varhaiskasvatusyksikkömme oppimisympäristöä yhdessä lasten kanssa heidän 

toiveensa ja tarpeensa huomioiden. Tavoitteena on, että oppimisympäristö kutsuu lasta sitoutuneeseen leikkiin, sekä 

kannustaa lapsia leikkimään, liikkumaan, tutkimaan, luomaan ja ilmaisemaan yhdessä.

• Hyödynnämme toiminnan toteuttamisessa monipuolisesti päiväkodin kaikkia tiloja niin ulkona kuin sisällä sekä lähiympäristön 

mahdollisuuksia (esim. lähimetsiä ja puistoja) ja kaupungin monipuolisia retkikohteita.

• Järjestämme toimintaa eri kokoisissa ryhmissä. Pienryhmissä mahdollistuvat erilaiset leikit ja muu toiminta. Ryhmien 

kokoonpanot vaihtelevat toiminnan ja lasten tuen tarpeiden mukaan. Toiminnan porrastamisella hyödynnämme tiloja 

ryhmärajojen yli.

• Henkilöstö luo toiminnallaan lapsille turvallisen ilmapiirin yhteisesti sovituilla säännöillä ja toimintatavoilla. Autamme ja

tuemme lapsia tunteiden ilmaisussa, nimeämisessä sekä säätelyssä. Rohkaisemme lapsia tutkimaan ja ihmettelemään 

ympärillä olevia asioita. Lapsia rohkaistaan kysymään, lapsille vastataan ja tietoa etsitään yhdessä.

• Kestävä elämäntapa näkyy varhaiskasvatusyksikössämme mm. jätteiden lajittelussa ja lelujen sekä huonekalujen kestävissä 

materiaaleissa.
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Ryhmän pedagoginen suunnitelma/ 
Oppimisympäristö
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Ryhmän pedagoginen suunnitelma/ 
Oppimisympäristön arviointi
Miten? Kuvaa 

huono

sti

Kuvaa 

jonkin 

verran

Kuvaa 

melko 

hyvin

Kuvaa 

erittäin 

hyvin

Miten kehitämme toimintaamme?

Oppimisympäristöjä muokataan 

säännöllisesti ja otetaan huomioon 

lasten toiveet ja 

mielenkiinnonkohteet

Mahdollistamme ja kannustamme 

lapsia leikkimään, liikkumaan, 

tutkimaan, taitelemaan ja 

ihmettelemään

Hyödynnämme päiväkodin kaikkia 

tiloja niin sisällä kuin ulkona, 

lähiympäristöä ja kaupungin 

retkikohteita

Henkilöstö luo toiminnallaan 

turvallisen ilmapiirin, jossa lapsi saa 

ilmaista erilaisia tunteita

Lasten ideat, leikit ja työt näkyvät 

oppimisympäristössä
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Toimintakulttuuri
”Helsingissä toimintakulttuuri tunnistetaan yhdeksi keskeiseksi laatutekijäksi varhaiskasvatuksessa. Toimintakulttuuri on historiallisesti ja 

kulttuurisesti muotoutunut tapa toimia ja se muovautuu yhteisön vuorovaikutuksessa.”

~ Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 2019 ~

• Varhaiskasvatusyksikössämme rohkaisemme lapsia vuorovaikutukseen, sekä toimimaan ryhmän jäseninä luomalla 

turvallisen vuorovaikutusympäristön. 

• Työtapamme ovat pedagogisesti perusteltuja ja tukevat lapsen kehitystä ja oppimista. Kunnioitamme toisiamme ja 

arvostamme yhteistyötä sekä puhumme toisillemme kunnioittavasti. 

• Yksikössämme puututaan ristiriitoihin ja opetellaan rakentavia keinoja niiden ratkaisemiseen ja ennalta ehkäisyyn. 

Käytämme erilaisia materiaaleja ristiriitojen selvittelyyn, esim. MiniVersoa. 

• Ryhmissä harjoitellaan tunne- ja kaveritaitoja

• Olemme aidosti läsnä ja luomme omalla toiminnallamme rauhallisen ilmapiirin

• Yksikössämme aikuisen sensitiivisyys näkyy herkkyytenä kohdata lapsi:

• Pysähdymme lapsen äärelle

• Pysähdymme, kosketamme ja otamme katsekontaktin lapseen

• Aikuinen on aidosti kiinnostunut, kuuntelee ja vastaa lapsen aloitteisiin

• Vuorovaikutuksessa käytämme myönteistä olemusta ja äänensävyä 

• Varhaiskasvatusyksikössämme arki on pedagogisesti suunniteltu kokonaisuus, joka mahdollistaa henkilöstön sensitiivisen 

läsnäolon
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Toimintakulttuuri

• Vuonna 2019-2020 kehittämiskohteena on leikkiin kannustava toimintakulttuuri.

• Monipuolistamme ja rikastamme leikin sisältöjä tarjoamalla erilaisia vaihtoehtoja hyödyntäen lasten toiveita ja 

mielenkiinnon kohteita niin sisä- kuin ulkoleikeissä

• Hyödynnämme leikeissä kaikkia päiväkodin tiloja voidaksemme taata lapsille leikkirauhan.

• Vahvistamme leikeissä kaverisuhteita ja huolehdimme, että kaikki lapset pääsevät mukaan leikkeihin

• Henkilöstö on päivittäin mukana lapsen leikissä

• Käytämme ohjattua leikkiä osana pienryhmätoimintaa.

• Dokumentoimme lasten leikkejä mm. ottamalla niistä kuvia ja kirjaamalla havaintoja lasten leikkitilanteista
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Ryhmän pedagoginen suunnitelma/ 
Toimintakulttuuri
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Ryhmän pedagoginen suunnitelma/ 
Toimintakulttuurin arviointi
Miten? Kuvaa 

huono

sti

Kuvaa 

jonkin 

verran

Kuvaa 

melko 

hyvin

Kuvaa 

erittäin 

hyvin

Miten kehitämme toimintaamme?

Henkilöstö vastaa lapsiryhmän 

ryhmäytymisestä sekä ilmapiirin

rakentamisesta ja ylläpitämisestä

Henkilöstö varmistaa lasten 

monipuolisten kaverisuhteiden 

muodostumisen ja ylläpitämisen sekä

sen, että jokaiselle lapselle löytyy 

kaveri jokaisena päivänä

Ryhmissä harjoitellaan empatia-, 

tunne- ja kaveritaitoja sekä 

hyödynnetään niihin liittyvää 

materiaalia

Henkilöstön kanssa on keskusteltu 

kehittämispäivänä 20.9.19 yhteinen 

käsitys sensitiivisyydestä ja tiimeissä 

arvioidaan henkilöstön sensitiivistä 

otetta mm. arviointilomakkeen avulla 

(TAE 2019)
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Laaja-alainen osaaminen ja oppimisen alueet

”Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle joka muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon 

kokonaisuudesta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen edellyttämällä tavalla.

Osaamisen kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi elämän.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet kulkevat jatkumona varhaiskasvatussuunnitelman perusteista esiopetuksen ja perusopetuksen 

opetussuunnitelmien perusteisiin.

Oppimisen alueet kuvaavat varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä.

Oppimisen alueet eivät ole erikseen toteutettavia, toisistaan irrallisia kokonaisuuksia, vaan niiden aihepiirejä yhdistetään ja sovelletaan 

lasten mielenkiinnon kohteiden ja osaamisen mukaisesti.” ~ Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 2019 ~

• Varhaiskasvatusyksikössämme lasten laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueita ja oppimisen alueita vahvistetaan 

hyödyntämällä ryhmissä projekti- ja teematyöskentelyä

• Henkilöstömme tuntee laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, sekä oppimisen alueet ja huolehtii niiden toteutumisesta 

päivittäisessä pedagogisessa toiminnassa.

• Varhaiskasvatusyksikössämme henkilöstö havainnoi ja osallistuu lasten leikkiin, jolloin saamme tietoa lasten keskinäisestä 

vuorovaikutuksesta, heidän kiinnostuksen kohteistaan ja elementtejä ryhmän varhaiskasvatuksellisiin sisältöihin.

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

• Vuonna 2019-2020 nostona on kaveri ja leikkitaidot ja kehittämiskohteena MiniVerso-menetelmän käyttöönotto jokaisessa 

ryhmässä ristiriitatilanteiden selvittämisissä. MiniVerso menetelmän jalkauttaminen tapahtuu vertaisoppimisen ja hyvien 

käytäntöjen jakamisen myötä keväällä 2020.



Ajattelu ja 
oppiminen

• Kannustetaan 
sinnikkyyteen

• Pettymysten tunteiden 
käsittely

Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaiku-

tus ja ilmaisu

• Sovittelu- ja 
neuvottelutaidot esim. 
miniverso

• Ratkaisukeskeiset 
menetelmät

• Leikkialoitteisiin 
rohkaisu

Itsestä 
huolehti-
minen ja 

arjen taidot

• Hyvät tavat

• Itsehillintä

• Puolensa pitäminen

• Avun pyytäminen

• Mallittaminen, draama

Moniluku-
taito ja tieto-
ja viestintä-

tegno-
loginen

osaaminen

• Tunnekortit

• Kirjallisuus

• Sovellukset

• Pelit

Osallistuminen 
ja 

vaikuttaminen

• Saa osallistua 
sääntöjen laatimiseen

• Lastenkokoukset

• Äänestykset

• Kuulluksi tuleminen

• Huolehdimme, että 
kaikilla on 
leikkikavereita
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LAAJA-

ALAINEN 

OSAAMINEN

Minä ja 
meidän 

yhteisömme

Kasvan, 
liikun ja 
kehityn

Ilmaisun 
monet 

muodot

Tutkin ja 
toimin 

ympäristö
ssäni

Kielten 
rikas 

maailma

OPPIMISEN 

ALUEET

• Ryhmätyöskentely 

monimuotoisissa ja 

vaihtuvissa eri 

kokoisissa ryhmissä

• Yhteistyötaidot

• Oman toiminnan 

ohjaus

• Sääntöleikit, 

yhteisleikit,            

pihapelit

• Draama

• Musiikki

• Kuvat

• Kirjat

• Syy-

seuraussuhteet

• Palkitseminen

• Kannustaminen

• Oman toiminnan 

reflektointi

• Kokemuksesta 

keskustelu

Kaveri- ja leikkitaidot



Ryhmän pedagoginen suunnitelma/Laaja-alainen 
osaaminen ja oppimisen alueet

14



Ryhmän pedagoginen suunnitelma/Laaja-
alaisen osaamisen arviointi 
Miten? Kuvaa 

huono

sti

Kuvaa

jonkin 

verran

Kuvaa

melko 

hyvin

Kuvaa 

erittäin 

hyvin

Miten kehitämme toimintaamme

Henkilöstö järjestää lapsiryhmässä 

eheyttävää pedagogista toimintaa 

huomioiden kaikki laaja-alaisen 

osaamisen osa-alueet ja 

oppimisen alueet

Henkilöstö varmistaa, että 

pedagoginen toiminta edistää 

lapsen kehitystä ja oppimista sekä 

sitouttaa lapsia toimimaan ja 

oppimaan eri kokoisissa ryhmissä

Projekti- ja teematyöskentelyä 

kokeillaan ryhmissä ainakin kaksi 

viikkoa kestävän laaja-alaisen 

ilmiöpohjaisen kokonaisuuden 

verran, jossa liikutaan ja käytetään 

koko kaupunkia oppimisen 

ympäristönä (TAE 2020)

Henkilöstö kehittää ryhmän 

pedagogista toimintaa niin, että 

lasten mahdollisuuksia 

osallisuuden ja toimijuuden 

kokemuksiin vahvistetaan
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Yhteistyö ja viestintä
Yhteistyö

”Henkilöstö rakentaa luottamukseen, arvostukseen ja kunnioitukseen perustuvaa ammatillista vuorovaikutusta osana 

varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria. Kasvatusyhteistyön lähtökohtana on lapsen ja hänen huoltajiensa arvostaminen sekä avoin, 

tasavertainen ja luottamuksellinen suhde. Vuorovaikutuksessa näkyy kunnioitus huoltajien tuntemukseen lapsestaan sekä henkilöstön 

ammatillinen tieto ja osaaminen.” ~ Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 2019 ~

• Kutsumme huoltajat aloitus-, Vasu-, Leops-, Hyve4-keskusteluun ja kevään arviointikeskusteluun. Keskusteluissa 

vanhemmat saavat kertoa omista toiveistaan ja odotuksistaan. Keskusteluissa vanhemmat saavat tietoa päiväkodin 

käytännöistä ja toimintakulttuurista. Huoltajien kanssa keskustellaan myös lapsen kielellisestä ympäristöstä sekä äidinkielen 

tai –kielten kehityksen vaiheista ja merkityksestä

• Järjestämme erilaisia vanhempaintilaisuuksissa esim. syksyn vanhempaintilaisuus ja erilaisia toiminnallisia tapahtumia, 

joissa vanhemmat voivat tavata myös toisiaan. Toiminnallisia tapahtumia ovat mm. koko perheen yhteinen 

liikuntatapahtuma, äitienpäivä- ja isänpäiväkahvitukset, joulu- ja kevätjuhlat.

• Päiväkoti Kukkaniityssä toimii vanhempaintoimikunta ja päiväkoti Vartiokylässä toimii vanhempainyhdistys.

• Teemme monialaista yhteistyötä mm. opetustoimen, Itäkadun ja Vuosaaren perhekeskusten kanssa, alueen suomi toisena 

kielenä (S2) –varhaiskasvatuksenopettaja ja kiertävän varhaiskasvatuksenerityisopettajan kanssa. Esiopetusryhmät tekevät 

suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä lähikoulun alkuopetuksen luokkien kanssa. Lisäksi toimimme yhteistyössä 

liikunnasta ja kulttuurista vastaavien tahojen kanssa sekä toimimme Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen 

opettajakoulutuksen harjoittelu päiväkotina.
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Yhteistyö ja viestintä

Viestintä

”Huoltajien osallisuus varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toimintaan ja arviointiin mahdollistetaan. Pedagogisen toiminnan näkyväksi 

tekeminen lisää perheiden osallisuuden mahdollisuuksia sekä yhteisöllisyyttä ja tekee näkyväksi varhaiskasvatustoiminnan tavoitteita” 

~ Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 2019 ~

• Teemme näkyväksi pedagogisen toiminnan tavoitteita ja sisältöjä niin sähköisesti, paperiversiona ilmoitustauluilla kuin 

päivittäisissä kohtaamisissa vanhempien kanssa. Käytämme tukena varhaiskasvatuksen toiminnasta tehtyä 

dokumentaatiota.

• Lähetämme huoltajille viikoittain sähköpostilla tiedot toiminnasta, tapahtumisista ja kuulumisista

• Jokainen ryhmä käyttää päivittäin lapsilistoja, joihin merkitään havaintoja lapsen leikeistä, kavereista ja toiminnasta. 

Havainnoista kerrotaan vanhemmille hakutilanteissa.

• Käytössämme on sähköisen viestinnän välineitä esim. Instagram, jossa kerromme päiväkodin toiminnasta
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Pedagogisen toiminnan dokumentointi, 
arviointi ja kehittäminen

”Varhaiskasvatuksessa toiminnan arviointi on velvoittavaa ja sen tarkoituksena on toiminnan laadun kehittäminen ja parantaminen.

Arviointia toteutetaan Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman, yksiköiden toimintasuunnitelmien sekä lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden pohjalta. Arvioinnin menetelmiä ovat itsearviointi, pedagoginen dokumentointi, 

vertaisoppiminen sekä hyvien käytäntöjen jakaminen. Pedagogisen dokumentoinnin tavoitteena on, että henkilöstö oppii tuntemaan 

yksittäistä lasta, ymmärtämään lasten välisiä suhteita sekä ryhmän henkilöstön ja lasten välisen vuorovaikutuksen luonnetta.” ~ 

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 2019 ~

• Varhaiskasvatusyksikössämme ryhmän pedagoginen suunnitelma kootaan lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin ja lasten 

esiopetuksen oppimissuunnitelmiin kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden pohjalta

• Ryhmän pedagogisen suunnitelman toteutumista arvioidaan ja täydennetään säännöllisesti tiimipalavereissa

• Lasten osallisuutta toiminnan suunnitteluun ja arviointiin mahdollistetaan mm. tuumaustauoilla, erilaisilla keskusteluilla, 

hymynaamoilla ja peukutuksilla

• Ryhmän pedagogista dokumentointia tehdään mm. havaintojen ja keskustelujen kirjaamisella, haastattelujen, kuvaamisen, 

äänittämisen, kasvunkansioiden ja projektiesittelyjen kautta.

• Saadut asiakaspalauteet ja asiakaskyselyt toimivat arvioinnin ja kehittämisen apuna.
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toiminta

Dokumentointi
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Ryhmän pedagoginen suunnitelma/Pedagogisen 
toiminnan dokumentointi, arviointi ja kehittäminen
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Ryhmän pedagoginen suunnitelma/Pedagogisen 
toiminnan dokumentoinnin, arvioinnin ja 
kehittämisen arviointi

Miten? Kuvaa 

huono

sti

Kuvaa 

jonkin 

verran

Kuvaa 

melko 

hyvin

Kuvaa 

erittäin 

hyvin

Miten kehitämme 

toimintaamme?

Ryhmän pedagoginen suunnitelma 

kootaan lasten 

varhaiskasvatussuunnitelmiin ja 

lasten esiopetuksen

oppimissuunnitelmiin kirjattujen 

tavoitteiden ja toimenpiteiden 

pohjalta

Ryhmän pedagogisen 

suunnitelman toteutumista 

arvioidaan säännöllisesti 

tiimipalavereissa

Lasten osallisuutta toiminnan 

suunnitteluun ja arviointiin 

mahdollistetaan eri tavoilla
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Lasten vahvuudet

• Kaikilla lapsilla on vahvuuksia. Aikuisen tehtävä on auttaa lapsia löytämään ne. Lasta motivoi ja kannustaa se, että aikuiset ja toiset 

lapset huomaavat juuri ne asiat, joissa lapsi onnistuu ja loistaa.

• Vahvuuksien huomaaminen luo lapsiryhmään hyvää ja kannustavaa ilmapiiriä.

• Sanoita havaintosi (esim. ”Kylläpä jaksoit keskittyä”, ”Tuo oli kauniisti sanottu”)

• Kiitä, kannusta ja anna myönteistä palautetta.

• Ole läsnä ja kuuntele

• Älä juutu lapsen ”puuttuviin taitoihin”

• Kiinnitä lapsen huomio siihen, mitä hyvää hän saa aikaan.

• Opettele näkemään ja ymmärtämään mitä lapsi tavoittelee.

• Hyvän huomaaminen on toimintatapa.
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Lasten vahvuudet
Lapsen nimi Vahvuudet Miten huomioimme toiminnassamme tämän vahvuuden?

22



Lasten vahvuudet
Lapsen nimi Vahvuudet Miten huomioimme toiminnassamme tämän vahvuuden?
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Lasten oppimisen ja tuen tarpeet

• Tuen tarve on yksilöllistä. Jokaisella lapsella on oppimisen ja tuen tarpeita, jotka voivat olla hetkellisiä tai pidempiaikaisia. Lapsi 

oppii ja kehittyy koko ajan, joten hän myös harjoittelee koko ajan jotakin uutta taitoa. Kasvattajat voivat ammatillisella 

osaamisellaan ja pedagogisilla ratkaisuilla tehdä paljon lapsen hyväksi.

• Tuen toteuttaminen arjessa tarkoittaa aina suunnitelmallista ja johdonmukaista lapsen perustaitojen harjoittelua sekä 

oppimisympäristön ja ryhmän toiminnan järjestämistä sellaiseksi, että se mahdollistaa turvallisen vuorovaikutuksen, leikin, 

oppimisen ja paljon onnistumisia.

• Lapsen oppimisen ja tuen tarpeet osoittavat aikuiselle juuri ne asiat, joihin toiminnan suunnittelun tulee kohdistua. Lapsen tuen 

tarpeet eivät ole ryhmän toiminnan este vaan mahdollisuus harjoitella, onnistua ja oppia yhdessä uusia vahvuuksia.

• Tuen toteutumisessa on tärkeää ymmärtää se, että lapsen ”heikkouksiin” tai ”ei osaa”- tyyppisiin havaintoihin keskittyminen ja 

niiden kirjaaminen ei vielä kerro mitään siitä, mitä lapsen kanssa tulisi tehdä. Suunnittelussa tulee keskittyä kuvaamaan sitä, 

kuinka pedagogiset tavoitteet konkretisoidaan riittävän selkeiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi.
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Lasten oppimisen ja tuen tarpeet

Lapsen nimi Oppimisen ja tuen tarpeet Miten huomioimme toiminnassamme nämä 

oppimisen ja tuen tarpeet?
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Lasten oppimisen ja tuen tarpeet

Lapsen nimi Oppimisen ja tuen tarpeet Miten huomioimme toiminnassamme nämä 

oppimisen ja tuen tarpeet?
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Lasten vasuista nousevia tavoitteita ja 
painotuksia
• Lasten vasujen kautta syntyy kokonaiskuva lapsista ja heidän yksilöllisistä vahvuuksistaan ja tarpeistaan. Vaikka vasuja on monta, 

löytyy niistä samankaltaisia tavoitteita, jotka toistuvat useamman lapsen kohdalla. Nämä tavoitteet muodostavat ryhmän 

pedagogisen toiminnan perustan. Yksittäisten ja irrallisten toimintojen sijasta suunnitellaan sellainen arjen käytäntöjen kokonaisuus, 

jossa lapsiryhmän kehitystä eteenpäin vievät tavoitteet oikeasti lähtevät toteutumaan.

• Millaiset lasten vahvuudet tai mielenkiinnon kohteet toistuvat monien lasten vasussa?

• Millaiset oppimisen ja tuen tarpeet toistuvat monien lasten vasuissa?

• Millaisia pedagogisia tavoitteita ja painotuksia tämä tarkoittaa ryhmän toiminnalle?

• Miten nämä huomioidaan oppimisympäristön ja toiminnan suunnittelussa?
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Muita sovittavia asioita

• Toimintatapoja:
• Ohjattu pedagoginen toiminta

• Leikin ja vapaan toiminnan hetket

• Siirtymätilanteet

• Ruokailu

• WC-valvonta

• Kuinka jaetaan lapsiryhmän suunnitteluvastuu, -arviointi ja toteutusvastuu sekä ryhmän ohjaus

• Kuinka kohtelemme toisiamme, mitä sallimme ja mitä emme

• Pihavalvonta ja ulkoilu

• Toimintavälineistä ja oppimisympäristöstä huolehtiminen

• Tiedonkulku (kuka, mitä, missä ja milloin)
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