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Toimintasuunnitelman rakenne
Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen: 

Yksikön toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2018 sekä Helsingin kaupungin 

varhaiskasvatussuunnitelmaan 2019.

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.

• Työtämme ohjaavat arvot

• Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen ja siirtymisen käytännöt

• Oppimisympäristö

• Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, toimintakauden keskeiset periaatteet ja kehittämiskohde

• Toimintavuoden yhteiset tavoitteet:

• Sensitiivinen vuorovaikutus

• Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työteon ympäristönä 

• Laaja-alainen osaaminen

• Oppimisen alueet

• Yhteistyö ja viestintä

• Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen
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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

Kun päätös varhaiskasvatuspaikasta on saatu, perheen kanssa sovitaan tutustumisjaksosta, jolloin lapsi harjoittelee päiväkodissa olemista sekä tutustuu 

päiväkodin aikuisiin ja lapsiin yhdessä vanhemman kanssa. Tutustumisjakson pituus voi vaihdella muutamasta päivästä viikkoon riippuen lapsen iästä ja 

tarpeista. Tutustumisjakson alussa sovitaan yhdessä vanhempien kanssa aloituskeskustelun ajankohta. 

Aloituskeskustelussa kerätään tietoa lapsesta ja hänen tarpeistaan sekä kartoitetaan vanhempien toiveita varhaiskasvatukseen liittyen. Päiväkodin 

henkilöstö vastaa luottamuksellisen suhteen rakentumisesta vanhempien kanssa, sensitiivinen ja kunnioittava kohtaaminen on tärkeää.

Lapsen siirtymisestä toiseen ryhmään keskustellaan aina vanhempien kanssa. Tarvittaessa järjestetään yhteistyöpalaveri vanhan ja uuden ryhmän 

aikuisten sekä vanhempien kanssa. Päiväkodin tuttu aikuinen tutustuu lapsen kanssa uuteen ryhmään ennen siirtoa ja keskustelee uuden ryhmän aikuisten 

kanssa lapsen tarpeista.

Varhaiskasvatuksen opettaja pitää huoltajan/huoltajien kanssa vasukeskustelun n. 2kk aloituksesta ja kirjaa jokaiselle lapselle 

varhaiskasvatussuunnitelman 31.10. mennessä. Lasten vasuun kirjatut tavoitteet toimivat ryhmän suunnittelun pohjana. Ennen vasu-keskustelua ryhmän 

työntekijät havainnoivat lapsiryhmää aktiivisesti havainnointilomaketta/vihkoa/videota käyttäen. Havainnot kootaan ja käsitel lään tiimipalaverissa. Ennen 

keskustelua vanhemmille annetaan vasulomake valmistautumisen pohjaksi. Vasu- keskustelu pohjautuu lapsen vahvuuksille. Keskustelussa vanhemmat 

kertovat lapsen vahvuuksista ja perheen toiveista varhaiskasvatukseen liittyen. Keskustelun jälkeen vanhemmat saavat vasun luettavakseen. 

Vasukeskusteluiden lisäksi käytössä on 3-vuotiaden ikätarkastus, joka voidaan toteuttaa päiväkodissa, mikäli riittävä määrä lapsia osallistuu siihen. 

4-vuotiaan hyvinvointitarkastus tehdään myös yhteistyössä neuvolan kanssa. Nämä keskustelut käydään vasukeskustelun yhteydessä tai lapsen 3-4-

vuotissyntymäpäivän tienoilla. 
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Oppimisympäristö
Tänä toimintakautena tavoitteenamme on leikkiin kannustava toimintakulttuuri ja sen hyödyntäminen oppimisympäristöjä muokkaamalla. Pidämme 

tärkeänä vahvistaa lapsen osallisuutta ryhmän jäsenenä ja sitä, että erilaiset kulttuurit ja kielet näkyvät luontevasti leikki- ja oppimisympäristöissämme. 

Merkittävänä keinona tavoitteen onnistumiselle näemme aikuisen sensitiivinen työotteen ja läsnäolon lasten päivän eri tilanteissa. 

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 

• Porrastamme toimintaa niin, että päiväkodin kaikki sisä- ja ulkotilat ovat kaikkien ryhmien käytettävissä. 

• Säännöllinen jakautuminen pienempiin ryhmiin vahvistaa lapsen turvallisuuden tunnetta ja osallisuutta ryhmissä ja tuo samalla rauhallisuutta päiviin.

• Aikuiset rohkaisevat lapsia keskustelemaan eri aiheista, esim. haastattelevat lapsia, havainnoivat heidän aloitteitaan (pienemmät lapset). Näin 

saadaan pohjatietoa lapsia kiinnostavista aiheista ja lapset pääsevät oppimaan omaa osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuttaan. 

• Oppimisympäristöjä muutetaan ja muokataan vuoden aikana havainnoinnin ja arvioinnin pohjalta

• Erilaiset oppimisympäristöt rakentuvat eri projektien kautta, jotka pohjautuvat lasten mielenkiinnon kohteista, Ryhmissä tehdään yhdessä lasten 

kanssa oppimisympäristön rakentamista ja niitä arvioidaan ja muutellaan sekä aikuisten että lasten kesken. Esim. dinosaurusprojekti.

• Leikki- ja oppimisympäristöjen näkyvillä oloon kiinnitetään huomiota. Ympäristöä kuvitetaan meneillään olevan teeman/projektin mukaisesti, esim. 

lasten töiden, valokuvien ja esineiden avulla. 

• Leikkipaikat ja välineet on lasten saatavilla. Leikkivälineitä kierrätetään eri ryhmissä ja aikuiset ohjaavat lapsia lelujen ja välineiden kestävään käyttöön

• Ulkotoiminnassa leikkiä kehitetään esim. etukäteen aikuiset sopivat leikkijä-aikuisen (poliisi ja rosvot) tai tavaroiden käytöllä ohjataan leikkejä esim. 

liikuntavälineet ainoana tavarana ulkoilussa. Päiväkodin kaikki piha-alueet ovat käytössä ja lähiympäristön leikkipaikkoja käytetään viikoittain 

retkeilemällä/liikkumalla niihin esim. metsä, puistot. 

• Liikkumisen mahdollisuutta huomioidaan sisä- ja ulkotiloissa ja lapsia kannustetaan liikkumiseen. Esim. ulkoiluaikana etsitään aikuisen kanssa yhdessä 

kavereita yhteiseen polttopallo leikkiin ja aikuinen on mukana leikissä. Sisällä leikkivaihtoehtona on valikoimassa liikuntaleikkivälineistöä ja tilaa sille.
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Toimintakulttuurin kuvaus
Työyhteisömme peruslähtökohtana on positiivinen ja sensitiivinen asenne sekä ystävällinen ja ammatillinen käytös niin lapsia, vanhempia 

kuin työtovereitakin kohtaan. Noudatamme keväällä 2018 yksikössä yhdessä laadittua vuorovaikutussopimusta. Vuorovaikutukseen 

liittyvinä tavoitteinamme on ylläpitää sujuvaa tiedon kulkua ryhmien välillä ja antaa enemmän positiivista palautetta työyhteisössä. Tässä 

toimimme mallina lapsille ja tämän merkitys välittyy myös päivittäisissä arkitilanteissa lapsien ja perheiden kanssa. 

Näemme osallisuuden mahdollistuvan sensitiivisessä vuorovaikutuksessa ja systemaattisen havainnoinnin myötä. Toimiminen pienemmissä 

ryhmissä myös vahvistaa osallisuuden kokemusta. Lapsia kannustetaan heidän mielenkiinnonkohteiden pariin sekä kokeilemaan uusia asioita. 

Onnistumisista ja oppimisesta iloitaan yhdessä lasten kanssa. Vuorovaikutusta harjoitellaan suunnitellusti ja säännöllisesti yhdessä; aikuinen 

sanoittaa ja mallintaa tilanteita ja vuorovaikutusta. Vuorovaikutustaitojen harjoittelussa hyödynnetään kuvia, kirjoja, lauluja, draamaa ja leikkejä. 

Emme hyväksy kiusaamista, rasismia tai väkivaltaa keneltäkään missään muodossa. Mikäli kiusaamista ilmenee, siihen puututaan heti. Kiusaamisen ehkäisemisen 

keinoja ovat mm. systemaattinen havainnointi, pienryhmissä toimiminen, vuorovaikutustaitojen kartuttaminen. Pienryhmien muodostaminen pedagogisin perustein, 

aikuisten sensitiivinen läsnäolo ja ohjaaminen tukevat lasten leikkitaitoja. Toimintakauden alussa lasten kanssa sovitaan yhteiset tavat toimia yhdessä ja niihin palataan aina 

tarpeen tullen. Tunne- ja kaveritaitoja harjoitellaan läpi vuoden. Toteutamme vahvuuspedagogiikkaa kaikissa ryhmissä. Otamme asiaa esille myös vanhempien 

tapaamisissa ja ideoimme sitä yhdessä. Ryhmät hyödyntävät Huomaa hyvä –materiaalia toiminnan suunnitellussa. Osaamista jaetaan mm. pedagogisissa kokouksissa ja 

kehittämispäivillä. Nimeämme ja sanoitamme lasten vahvuuksia arjessa jokaisena päivänä.

Leikkiin kannustavaa toimintakulttuuria tulemme painottamaan. Tavoitteenamme on aikuisen osallistuminen leikkeihin säännöllisesti. Leikkijä-aikuinen ja leikin tavoitteet 

suunnitellaan etukäteen tiimipalavereissa leikkijöiden tarpeiden mukaisesti. Lasten kaverisuhteita vahvistetaan välillä niinkin, että aikuinen päättää leikkikaverin/leikkipaikan 

tai aikuinen on välillä suunnitellusti mukana leikissä. Siten saamme rikastettua ja laajennettua leikin sisältöä ja niiden kehittymistä. Leikkiporukoita vaihdellaan säännöllisesti. 

Erilaisten leikkien avulla lasten kanssa harjoitellaan tunteiden ilmaisemista, tunnistamista, sanoittamista ja tunteiden käsi ttelemistä. Aikuisten vastuulla on luoda turvallinen 

ilmapiiri, jossa lapsen itsetunto ja minäkäsitys vahvistuvat. Lisäksi tulemme päivittämään Miilu-Maunulan liikkumissuunnitelmaa toimintakauden aikana ja tuomme tätä 

kautta lisää virikkeitä lasten leikkeihin. 

Digitalisaatio-tavoitteenamme on uusien toimintatapojen ja innovaatioiden kehittäminen tälläkin toimintakaudella. Henkilökunta osallistuu koulutuksiin ja tuo käyttöön 

oppimaansa taitoa esim. leikin kautta koodausta. 



Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä 

vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla.

Henkilöstö valitsee lasten osallisuutta ja 

toimijuutta tukevia toimintatapoja

Henkilöstö luo mallin, 

joka tukee lasten 

osallisuutta ja tekee 

sen näkyväksi 

huoltajille

Lasten kanssa keskustellaan 

säännöllisesti toteutuneesta 

toiminnasta ja arvioidaan 

osallisuuden toteutumista

Henkilöstö 

kohtaa lapsen 

leikissä päivittäin

Tiimeissä arvioidaan 

aikuisen sensitiivistä 

työotetta 

tarkoituksenmukaisia 

menetelmiä hyödyntäen 

(esim. digitaaliset välineet).

Työyhteisöissä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet ja 

sovitaan kehittämistoimenpiteet (auditointi otantana kevät 2020)

Tavoite ja menetelmät on kirjattu jokaisen yksikön toimintasuunnitelmaan (31.10.2019)
MITÄ? Havainnoidaan, kirjataan ja kysellään lasten aloitteita/ajatuksia/ideoita. MITEN? Lasten ideoihin, aloitteisiin palataan koko ryhmän 

kanssa/nostetaan niitä esiin. Sen jälkeen jatko työstetään ja tarkennetaan yhdessä valittua projektin aihetta. Esim. yhteiset kirjastokäynnit, kuvien ja tiedon 

etsiminen aiheesta internetistä, kuvalliset tuotokset, aiheeseen liittyvät musiikki-/liikuntatuokiot. Oppimisen eri osa-alueet tuodaan käyttöön projektin 

aikana. DOKUMENTOINTI? Vanhemmille kerrotaan lasten ajatuksista ryhmässä esille nousseista mielenkiinnon aiheista viikkokirjeiden ja kuvien  kautta.

Joskus käytetään kotitehtäviä/pohdintoja täydentämään projekteja esim. kotoa kirjan tuominen/kotihaastattelut. Kasvunkansioihin laitetaan projektien töitä 

talteen. ARVIOINTI? Tiimipalavereissa henkilöstö arvioi ja kehittää toimintaa havaintojen pohjalta. Vanhempien kanssa arvioidaan päivittäisissä 

tapaamisissa lasten mielenkiinnon kohteita ja toteutumista. Myös lasten kanssa arvioidaan projektin eri vaiheita. 

Kehittämiskohteena on lisätä digitaalisten välineiden hyödyntämistä projekteissa, esim. leikkien videointia/kuvaamista, jolloin hyödynnämme kyseisiä 

koulutuksia ja jaamme tieto keskenämme. 

Arki on pedagogisesti suunniteltu kokonaisuus, 

joka mahdollistaa henkilöstön sensitiivisen 

läsnäolon

Työyhteisössä 

keskustellaan 

yhteinen käsitys 

sensitiivisyydestä

Mitä 

tehdään?

Miten 

tehdään?

Tavoite

Dokumentointi 

Arviointi

Vare Jory 19.6.2019



Laaja-alainen osaaminen
Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista haluamme tänä toimintakautena erityisesti kiinnittää huomiota leikkiin kannustavaan toimintakulttuuriin ja lapsen osallisuuden 

tukemiseen. Laaja-alaisesta osaamisesta ja oppimisen alueista voi lukea lisää Helsinki vasusta.

• Päiväkodin henkilöstö toimii mallina vuorovaikutustaitoja harjoiteltaessa. 

• Aikuisten sensitiivisellä läsnäololla vahvistetaan lasten osallisuutta. Lapsia ohjataan toimimaan ystävällisesti ja toiset huomioivasti. 

• Digitaalisuutta hyödynnetään esim. kuvaamalla lasten leikkitarinoita.

• Sosiogrammin avulla tehdään alkukartoituksia lasten kaverisuhteista ja niihin palataan alkutalvesta uudestaan.

• Pidämme huolta siitä, että kaikille lapsille löytyy leikkikaveri. Myös yksin leikkiminen mahdollistetaan, jos lapsi kaipaa sitä.

• Harjoittelemme yhdessä vuorovaikutusta ja sosiaalisia taitoja pedagogisin perustein muodostetuissa leikkiryhmissä ja henkilökunta toimii tässä mallina lapsille. 

• Leikkirauha on päiväkodin henkilöstön vastuulla.

• Kestävän kehityksen näkökulmaa nostetaan esiin myös vuorovaikutustaitojen näkökulmasta; miten kohtelemme toisiamme, miten mei llä on hyvä olla yhdessä. 

• Vanhemmat osallistuvat lapsen leikkitaitojen tukemiseen keskustelemalla aloitus- ja vasukeskustelussa aiheesta sekä lapsen kokemuksista liittyen ryhmän jäsenyyteen.

• Vanhempien tapaamisissa on keskusteltu lapsen leikkiin ja osallisuuteen liittyvistä kehittämiskohteista  

• Vanhemmille tarjotaan mahdollisuus osallistua kertomalla lapsen vahvuuksista (esim. vahvuusmato) tai kestävään kehitykseen liittyen kertomalla omia lapsuuden leikkejä 

tai tuomalla kierrätysmateriaalia askartelukäyttöön (esim. roskapoliisi-päivänä). 



Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

TAVOITE: Toteutetaan laaja-alainen ilmiöpohjainen kokonaisuus, jossa liikutaan ja käytetään koko 

kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä 

MITÄ TEHDÄÄN: esim. sirkus-projekti: sirkustelua eri rooleissa ja eri liikuntavälineillä, 

tasapainoilua, jönglöörausta. Lapsilta kysytään aluksi mitä he tietävät sirkuksesta( projekti saattaa 

lähteä liikkeelle siitä kun joku on käynyt sirkuksesta ja kertoo sekä leikkii sitä saaden muita 

innostumaan asiasta) ja aikuinen tarttuu tähän aloitteeseen.  MITEN? Lasten kanssa pohditaan 

mitä he tietävät ja mitä he haluavat jatkossa tietää sirkuksesta. Tämän jälkeen teemaa työstetään 

eri oppimisen alueita hyödyntäen esim. sirkustemppuja harjoitellaan päiväkodissa, pihalla, 

metsässä ja liikuntahallilla. Roolit ja esiintyjät sovitaan yhdessä. Musiikki ja kuvalliset tuotokset 

tehdään teeman mukaisesti. Projekti voi huipentua vanhemmille järjestettävään esitykseen tai 

sirkusretkeen.  

DOKUMENTOINTI JA ARVIOINTI: Esityksiä kuvataan tabletilla ja niitä katsotaan/arvioidaan 

yhdessä lasten kanssa. Projekti tuotoksia tallennetaan kasvun kansioihin. 

Kriteeri / Miten Kriteeri / Miten

Työyhteisöissä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet ja 

sovitaan kehittämistoimenpiteet (auditointi otantana kevät 2020)

Sitova tavoite 

toteutetaan ja 

dokumentoidaan 

keväällä 2020. 

Tavoite

Mitä 

tehdään?

Miten 

tehdään?

Dokumentointi 

Arviointi

Vare Jory 19.6.2019



Oppimisen alueet

• Kieli, ilmaisu, minä ja muut, tutkin ja kasvan liikun
• Lasten kanssa harjoitellaan vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja vahvuuspedagogiikan keinoin hyödyntämällä mm. draaman keinoja. 

Huomaa hyvä -vahvuuspedagogiikka on käytössä arjessa. Myös leikkiin kannustavalla toimintakulttuurilla tuetaan näitä taitoja. 

• Lasten toiminnasta ja kiinnostuksen kohteista tehdään nostoja ryhmän yhteiseksi teemaksi, joita käsitellään eri ilmaisun keinoja 

hyödyntäen. Tämä tuo enemmän lasten osallisuutta esiin. Retkikohteet saattavat muodostua tätä kautta.

• Lasten ideoita ja ajatuksia kerätään havainnoimalla, kysymällä ja haastattelemalla ja ne kirjataan ylös, niiden toteutumista tullaan 

arvioimaan kevättalvella. Leluteemaviikko järjestetään syys- ja kevätkaudella. 

• Päiväkodilla järjestetään toimintakauden aikana lapsen tähti-hetki, jolloin lapsi huomioidaan erityisesti. 

Digitaalisuutta hyödynnetään esim. kuvaamalla lasten leikkitarinoita.

• Lasten kanssa pohditaan asioiden syy-seuraussuhteita ja tätä kautta opitaan uusia tapoja toimia yhdessä esim. kurahousujen 

tarpeellisuuden pohtiminen yhdessä lapsen kanssa 

• Lasten ideoita ja ajatuksia kerätään havainnoimalla, kysymällä ja haastattelemalla ja ne kirjataan ylös, niiden toteutumista tullaan

arvioimaan kevättalvella esim. järjestämällä lastenkokouksia eri aiheiden tiimoilta. 

• Lasten toiminnasta ja kiinnostuksen kohteista tehdään nostoja ryhmän yhteiseksi teemaksi, joita käsitellään eri ilmaisun keinoja 

hyödyntäen esim. tutkimalla muurahaisia ja niiden elämää. Tämä tuo enemmän lasten osallisuutta esiin. Retkikohteet saattavat 

muodostua tätä kautta (metsä). Samalla hyödynnetään liikkumisen eri mahdollisuuksia.



Yhteistyö ja viestintä
Yhteistyö on vuorovaikutteista, lapsen etu on yhteisenä päämääränä. Vastuu yhteistyöstä on meillä päiväkodin aikuisilla – me toimimme 

vuorovaikutustilanteessa ammattilaisina, vanhemmat vanhempina. Vanhempi nähdään aina oman lapsensa asiantuntijana. Viestintä vanhempien suuntaan 

on sävyltään positiivista, keskitytään iloihin ja onnistumisiin, mutta otetaan myös huolet kunnioittavasti puheeksi. Huoltajien osallisuus lähtee avoimesta ja 

luottamukseen perustuvasta vuorovaikutuksesta. Vanhemmalle annetaan mahdollisuus kertoa toiveistaan ja odotuksistaan ja heille annetaan 

mahdollisuuksia osallistua päiväkodin toimintaan. Sekä lapsilla että vanhemmilla on aina myös oikeus olla osallistumatta akti ivisesti toimintaan. 

Huoltajien osallisuus ja viestintä

• Keväällä 2019 äitienpäiväkahvien yhteydessä huoltajilla on ollut mahdollisuus vastata toimintasuunnitelman arviointikyselyyn ja antaa palautetta 

kuluneesta toimintakaudesta

• Syksyn 2019 vanhempainilloissa perheillä on ollut mahdollisuus osallistua toimintasuunnitelman tekoon ja heitä on rohkaistu kertomaan toiveistaan ja 

ajatuksistaan 

• Huoltajien toiveet ja tärkeänä pitämät asiat näkyvät tässä toimintasuunnitelmassa ja toimintakaudelle asetetuissa tavoitteissa

• Suosimme jatkossakin toiminnallisia tapahtumia, joissa huoltajat pääsevät osallistumaan ja arvioimaan päiväkodin toimintaa 

• Huoltajien ajatuksia ja toiveita kuunnellaan arjen tilanteissa päivittäin ja kiinnitämme erityistä huomioita päivän kuulumisten sisältöihin

• Omasta lapsesta keskustellaan tarkemmin aloituskeskustelussa ja vasu-, hyve- ja leops-keskusteluissa. Vasu-keskustelussa vanhempien kanssa 

sovitaan heidän toivomistaan yhteistyötavoista. Muita osallisuuden muotoja ovat mm. asiakastyytyväisyyskyselyihin ja muihin kyselyihin vastaaminen. 

• Ryhmistä lähtee perheille viikoittain toiminnasta ja tapahtumista kertova viikkokirje, joka on nähtävissä myös ryhmien ilmoitustauluilla. Vanhemmat 

voivat halutessaan vastata viikkokirjeisiin.

• Teemme työtämme näkyväksi myös esimerkiksi valokuvien, digikehysten sekä kasvun kansioiden ja lasten töiden avulla 

• Vanhempainiltoihin, juhliin, tapahtumiin ja tempauksiin osallistuminen

• Johtaja tiedottaa pääsääntöisesti sähköpostitse viikkokirjeiden yhteydessä.

Monialainen yhteistyö

• Teemme monialaista yhteistyötä perusopetuksen, neuvolan, kirjaston, kiertävän erityislastentarhanopettajan ja suomi toisena kielenä-opettajan kanssa 

sekä tarvittaessa terapeuttien, lastensuojelun ja lääkäreiden kanssa. Yhteistyökumppaneitamme on myös kaupungin kulttuuripalvelut – ja kohteet.
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Pedagoginen dokumentointi, arviointi ja 
kehittäminen

Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten kehityksen ja oppimisen 

edellytysten parantaminen. Toiminnan arviointi on systemaattista ja säännöllistä, ja sitä tehdään niin toimipiste- kuin 

ryhmätasollakin. 

Arviointi perustuu dokumentoituihin tosiasioihin ja arviointia tehdään suhteessa varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin sekä 

toimipisteen toimintasuunnitelmaan. 

Mitä ja miten arvioimme:

• Työntekijöiden itsearviointi, tiimien toiminnan arviointi: päivittäin henkilökunnan keskustelut keskenään, viikoittain 

arvioidaan tiimipalavereissa toimintaa. Näistä tehdään tiimikokousmuistiot, joissa arvioidaan esim. vuorovaikutus 

lasten kanssa, ryhmässä vallitseva ilmapiiri, pedagogiset työtavat, toiminnan sisältö tai oppimisympäristöt

• Lasten kasvun kehityksen ja oppimisen edellytysten toteutuminen

• Kasvattajayhteisön toiminta 

• Tiimissä mietitään, mistä aiheesta tarvitaan arviointitietoa, miten sitä kerätään ja keneltä sitä kerätään sekä mitä 

toimenpiteitä saatu arviointitieto aiheuttaa

Lasten vasuista saadun tiedon pohjalta ryhmälle laaditaan ryhmän toimintasuunnitelma varhaiskasvatuksen opettajan 

johdolla. Oppimiskokonaisuudet perustuvat lasten mielenkiinnon kohteisiin. Tavoitteet asetetaan pedagogiikalle ja 

aikuisen toiminnalle. Lapsen vasua arvioidaan vanhempien kanssa sovittuna aikana, kuitenkin vähintään kerran 

vuodessa. Varhaiskasvatuksen opettaja kirjaa arvioinnin lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Arviointia tehdään 

suhteessa lapsen vasuun kirjattuihin tavoitteisiin, yksikön ja ryhmän toimintasuunnitelmiin sekä Helsingin 

varhaiskasvatussuunnitelmaan


