
Yksikön toiminta-
suunnitelman 
laatiminen
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• Toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten 

varhaiskasvatusta toimipisteessä tai yksikössä 

pedagogisesti käytännössä toteutetaan. 

Toimintasuunnitelma on ytimekäs käytännön 

varhaiskasvatustoiminnan kuvaus

• Toiminnan suunnittelu perustuu lapsen 

varhaiskasvatuksen suunnitelmaprosessista saatuun 

tietoon, yksikön toimintasuunnitelmaan, Helsingin 

varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä  Vasu perusteisiin.

Toimintasuunnitelma



• Toiminnan lähtökohtana ovat lasten 

aiemmat kokemukset ja mielenkiinnon 

kohteet.

• Toimintaa suunnitellaan laaja-alaisen 

osaamisen tavoitteet ja oppimisen 

alueet huomioiden 
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Ryhmien toiminnan 
suunnittelu



Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman yhteiset 
tavoitteet kaudelle 2019 - 2020:

Vasu 2019 ja laadun prosessi indikaattori 4.2.3 (Karvi 24:2018)

• Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä vastaa niihin lasten osallisuutta 

ja toimijuutta tukevalla tavalla.

• Vasuverkosto täydentää yhtenäisen arviointikehikon.

TAE 2020 valmisteluvaihe

• jokainen varhaiskasvatusyksikkö toteuttaa vähintään yhden ainakin kaksi viikkoa kestävän 

laaja-alaisen ilmiöpohjaisen kokonaisuuden, jossa liikutaan ja käytetään koko kaupunkia 

oppimisen ja työnteon ympäristönä.

• Yksiköt täydentävät oman arviointikehikon yhteiseen tavoitteeseen.
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Yksikön 
toimintasuunnitelma
2019-2020
Varhaiskasvatusyksikkö Jäkälä-Tapanila



Toimintasuunnitelman rakenne

• Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen

• 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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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.
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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/


TERVETULOA VARHAISKASVATUSYKSIKKÖ JÄKÄLÄ-
TAPANILAAN. 

• Meille on tärkeää että perhe kokee tulleensa hyvin vastaanotetuksi ja lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen 

sujuu mahdollisimman sujuvasti. Lapsen päiväkotiin tutustumiselle halutaan antaa riittävästi aikaa

• Lapsen varhaiskasvatuksen aloitus, sekä siirtyminen toiseen ryhmään suunnitellaan kaikilta osin yhteistyössä 

huoltajien kanssa. Huoltajat ottavat yhteyttä ryhmään varhaiskasvatuspaikan saatuaan ja sopivat 

tutustumiskäynnin. Jokaisen aloittavan lapsen huoltajien kanssa tehdään suunnitelma lapsen tutustumisesta. 

Tärkeät tiedotteet ja täytettävät lomakkeet jaetaan tutustumiskäynnin yhteydessä.

• Aloituskeskustelu käydään huoltajien, sekä ryhmän hoitohenkilön kanssa tutustumisjakson aikana. Siinä 

huoltajat kertovat lapsestaan tärkeitä asioita, sekä saavat tietoa lapsiryhmästä, päiväkodista ja sen toiminnasta.

• Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen henkilöstö ottaa erityisesti huomioon uuden lapsen, ja rakentaa yhteyttä 

lapseen sekä auttaa lasta kiinnittymään osaksi ryhmää.

• Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma tai lapsen esiopetuksen suunnitelma (leops) noin 

kahden kuukauden kuluttua hoidon aloituksesta ja sitä arvioidaan keväällä.

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

Päiväkoti Jäkälä sijaitsee luonnonläheisellä paikalla hyvien kulkuyhteyksien varrella. Jäkälä on viihtyisä kahden 

kerroksen päiväkoti, jossa on reilut toimintatilat. Jäkälässä on kolme lapsiryhmää: Ahmat (yläkerta esiopetus ja 5v), 

Hillerit (alakerta) 3-5 -vuotiaat lapset ja Sopulit (alakerta) 2- 4 -vuotiaat lapset. Päiväkodissa järjestetään myös 

pienten lasten kerhotoimintaa.

Päiväkoti Tapanila sijaitsee vanhan omakotitaloalueen keskellä, rauhaisalla ja luonnonläheisellä paikalla. Tapanilassa 

on kuusi lapsiryhmää: Hahtuvat (1-3 -vuotiaat), Puhurit (2-4 -vuotiaat), Kastehelmet (3-4 -vuotiaat), Sateenkaaret (2-

5-vuotiaat) ja Pilvenhattarat/Auringonsäteet (esiopetus).

Molemmissa päiväkodeissa järjestetään pienryhmätoimintaa ja kaikki ryhmät muovautuvat lasten tarpeiden 

mukaisesti. Jokaisella ryhmällä on käytössä ryhmän omaa ja yhteiskäyttöistä tilaa. Yhteiskäyttöistä tilaa on 

liikuntasalit ja käytävät. Pyrimme arjessa porrastamaan ryhmien toimintaa (esimerkiksi ulkoilut), jotta talon sisätilat 

tulevat kokonaisuudessaan aktiiviseen lasten käyttöön. Ryhmätilat on kalustettu ja varustettu ryhmän tarpeiden 

mukaan. Tilaa muokkaavat lasten leikit ja kiinnostuksen kohteet sekä sen hetkinen toiminta. Luomme yhdessä 

viihtyisän ja tarkoituksenmukaisen oppimisympäristön jossa ei ole liikaa virikkeitä ja joka vastaa lasten ikätasoa. 

Tavoitteena on turvallinen ja tukea antava oppimisympäristö.

Oppimista tapahtuu kaikissa ympäristöissä ja lapsiryhmän oppimisympäristö laajenee lasten kasvaessa. Pienimpien 

ryhmät toimivat päiväkodin tiloissa ja retkeilevät lähiympäristössä. Isompien lasten ryhmät liikkuvat paljon 

lähimetsissä ja Helsingin kaupungin kulttuuri- ja liikuntakohteissa (esim. Malmitalo, Tapanilan kirjasto, museot). 

Oppimisympäristönä on koko kaupunki.
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ME ja meidän toimintakulttuurimme
Painopisteenä toimintakaudella 2019-2020: Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Tavoite: Toimimme yhdessä, yhteistyössä, lapsen osallisuutta tukien

• Kaikki lapset kohdataan samalla tavoin. 

• Huolehdimme, että kukaan lapsi ei jää yksin 

• Meille on tärkeää että lapsi kokee olevansa osa ryhmää

• Lasta kuullaan ja kuunnellaan. Jokainen lapsi kokee tulevansa kuulluksi.

• Opimme toisiltamme ja iloitsemme yhdessä

• Tunnemme kaikki lapset ja kaikki kasvattavat kaikkia

• Yhteistyötä yli ryhmärajojen; meillä seikkaillaan

• Ohjaamme lapsia auttamaan ja kannustamaan toisiaan. 

• Leikimme yhteisöllisesti ja aikuinen tuo pedagogista sisältöä  leikkiin

Toimenpiteet:

• Toimintakauden aikana otamme käyttöön lasten kokoukset,

joissa lapset saavat yhdessä tuoda esiin omia ajatuksiaan, toiveitaan 

ja arvioitaan päiväkodin toimintaan liittyen

• Lisäämme yhteisöllisiä leikkejä, empatia- ja tunnekasvatuksensekä osallisuuden tukemiseksi.

• Toteutamme retkiä ja toimintaa yhteistyössä ryhmien kesken. 

• Eri ikäiset lapset toimivat yhdessä.

Arviointi:

• Tavoitteiden ja toimenpiteiden onnistumisen arviointi tiimeissä sekä talon kokouksissa.

• Palautekyselyt perheiltä

• Lasten haastattelut
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Sensitiivinen vuorovaikutus
“Lapset oppivat siitä mitä ollaan, ei siitä mitä opetetaan”
Tavoite

• Jokainen lapsi kohdataan yksilölliset tarpeet huomioiden ja lasta lempeästi osallistaen.

• Aikuinen opettelee tulkitsemaan ja tunnistamaan myös lapsen sanattomat viestit sekä tarpeet, ja opettaa sanoittamaan 

lapselle tunteita

Toimenpiteet:

• Katse kohtaa lapsen. Muistamme kaikessa kohtaamisessa lapsen herkkyyden sekä katseen, sylin ja hymyn merkityksen.

• Kuullaan lasten ajatukset, ideat ja aloitteet. Lapset saavat vaikuttaa asioihin ja päättää ikätasoisesti.

• Olemme aidosti läsnä, istahdamme lapsen vierelle.

• Muistamme positiivisen palautteen ja kehumisen merkityksen.

• Jokaista lasta tervehditään aamulla hänen omalla nimellään. 

• Kiireen tuntu ei välity lapselle.

• Tunnetaitojen harjoittelu yhdessä. Tunnekasvatukseen panostetaan ja otetaan ryhmissä käyttöön tunnekortit, pelit ja leikit. 

Myös kirjallisuutta käytetään tukena.

• Lapsen tunnetilaan reagoidaan. 

• Annetaan lupa ja tilaa myös yksinolemiseen.

Arviointi:

• Tavoitteiden ja toimenpiteiden onnistumisen arviointi tiimeissä sekä talon kokouksissa.

• Palautekyselyt perheiltä

• Lasten haastattelut
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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. 



Laaja-alainen osaaminen
Ajattelu ja Oppiminen

• Kasvattajat ovat herkkiä lasten havainnoille ja ovat valmiita muuttamaan toimintaa lasten ideoiden ja kiinnostuksen 

kohteiden mukaan. Järjestetään tilanteita ja tilaisuuksia, joissa lapsille on mahdollisuus jakaa ajatuksiaan

• Lasten annetaan pohtia erilaisia asioita  ja ilmiöitä eikä kasvattaja anna valmiita vastauksia kaikkiin kysymyksiin

Kulttuurinen osaaminen

• Eri kulttuureihin tutustutaan lasten erilaisten kulttuuritaustojen myötä.

• Erilaisista tavoista, juhlista, kielestä keskustellaan lasten kanssa.

• Kulttuureihin tutustutaan valokuvien, kirjojen ja musiikin avulla sekä mahdollistetaan vanhempien vierailut tulla 

esittelemään lapsille kulttuuriaan.

• Henkilöstö suhtautuu kaikkiin kulttuureihin kunnioittavasti, tasa-arvoisesti ja kiinnostuneena.

Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

• Monilukutaitoa harjoitellaan arjessa havainnoimalla ympäristön viestien moninaisuutta ja opetellaan tulkitsemaan niitä

( liikennemerkit, kyltit, valokuvat )

• Lapset saavat opetella digivälineiden käyttöä ikätasonsa ja kiinnostuksensa mukaan.

• Lapsille opetetaan mediakriittisyyttä.
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Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

• Lasta kannustetaan omatoimisuuteen ja yrittämään itse, sekä iloitaan yhdessä onnistumisista.

• Ilmapiiri on kiireetön ja joustava jolloin mahdollistuu lapsilähtöinen ja omatoimisuutta tukeva kulttuuri

• Tunnetaitoja harjoitellaan päivittäin eri tilanteissa lasten kanssa. Aikuinen sanoittaa tunteita ja ristiriitatilanteita käydään läpi 

kaikkia osapuolia kuullen.

• Ruokailu on kasvatuksellinen tilanne, jolla tuetaan myönteistä kokemusta ruuasta. Rohkaistaan maistelemaan, mutta ei 

pakoteta syömään. Kerromme ruokailun merkityksestä terveydelle ikätasoisesti.

• Pääsääntöisesti ulkoilemme säällä kuin säällä. Lapsen päivään sisällytetään runsaasti liikkumista sekä sisällä ja ulkona.
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TAE 2020 sitova tavoite 

Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja 
työnteon ympäristönä.
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Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Toteutetaan laaja-alainen ilmiöpohjainen kokonaisuus, 

jossa liikutaan ja käytetään koko kaupunkia oppimisen ja 

työnteon ympäristönä (vähintään 2vk kestävä teema)

”Jokainen ryhmä varhaiskasvatusyksikössämme suunnittelee 

viikoittain toiminnan, joka toteutetaan päiväkodin oman 

pihapiirin ulkopuolella”

27.1-8.2.2020 ilmiöpohjainen varhaiskasvatusyksikön 

kokonaisuus, aiheena TALVI (vuodenajat). 

Kokonaisuus alkaa lastenkokouksella, jossa aihe 

esitellään ja ryhmän lapset ideoivat ilmiöpohjaisen 

kokonaisuuden toteutustavat. 

Arvioimme tiimeittäin, taloittain sekä yksikön kesken kokonaisuuden onnistumista

Kysymme perheiden omaa arviota kokonaisuudesta ja sen dokumentoinnista

Lasten arvio ja palaute

”Dokumentointi digitaalisesti. 

Digitaalisista tuotoksista 

toteutetaan yhteinen näyttely 

päiväkoti Jäkälän tiloihin 

kevään 2020 aikana”

Tavoite

Mitä 

tehdään?

Miten 

tehdään?

Dokumentointi 

Arviointi

Vare Jory 19.6.2019



Oppimisen alueet

Henkilöstön tehtävänä on varmistaa, että 

pedagoginen toiminta edistää eri-ikäisten lasten 

kehitystä ja oppimista.

Oppimisen alueet eivät ole erikseen toteutettavia, 

toisistaan irrallisia kokonaisuuksia, vaan niiden 

aihepiirejä yhdistetään ja sovelletaan lasten 

mielenkiinnon kohteiden ja osaamisen 

mukaisesti. Lasten mielenkiinnon kohteet ja 

kysymykset ovat varhaiskasvatusyksikkömme 

toiminnan keskeinen lähtökohta.



TUTKIN JA TOIMIN YMPÄRISTÖSSÄNI

• Tutustumme Tapanilan lähiympäristöön

• Retkeilemme lähimetsään säännöllisesti ja seuraamme 

luontoa ja vuodenkiertoa. Retkillä tutustumme metsäneläimiin  sekä keskustelemme luonnon puhtaana pitämisen 

tärkeydestä.

• Harjoittelemme retkillä yhdessä ryhmänä liikkumista, liikennesääntöjä sekä turvallisuuteen liittyviä asioita

• Pidämme tärkeänä lajitteluun, kierrätykseen ja kestävään kehitykseen liittyviä seikkoja, näitä harjoittelemme jokaisessa 

ryhmässä.

• Arjessa annetaan aikaa ihmettelylle ja yhdessä selvitetään lasta askarruttavia asioita.

• Teknologiakasvatus näkyy ryhmissä jo pienestä pitäen. 
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MINÄ JA YHTEISÖMME

• Retkeilemme lähiympäristössä sekä ryhmärakenteesta riippuen jo laajemmallakin alueella Helsingissä

• Tutustumme erilaisiin kulttuureihin musiikin ja  kirjojen avulla. Monikulttuurisuus tuodaan toimintavuoden aikana esiin 

toimipisteissä joko monikulttuurisuuspäivän-, tai viikon muodossa

• Vietämme yhdessä kalenterijuhlia  sekä vuosittain isovanhempien/läheisten päivän

• Pidämme tärkeänä toimintaa, joka vahvistaa Tapanilalaista yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä perheiden kanssa. Tästä 

esimerkkinä vuosittainen päiväkoti Tapanilassa järjestettävä lyhtyjuhla.

• Teemme yhteistyötä Tapanilan kirjaston, koulujen sekä seurakunnan kanssa. 

• Varhaiskasvatusyksikkö toteuttaa yhdessä suunnitelman yhteisen projektin/teeman toimintakaudella, aiheena TALVI 

(vuodenajat)

• Tunnetaitojen- sekä vuorovaikutustaitojen harjoittelu on yhteisesti sovittu painopiste tällä toimintakaudella. Tähän meillä on 

käytössä Positiivisen Pedagogiikan materiaalia (Variskortit) , Piki- materiaalia (kirjat) joka mukavalla tavalla käy läpi 

ystävyyteen liittyviä tilanteita ja toimintatapoja. Myös aiemmin jo käyttöön otettu Mini Verso- sovittelukäytäntö on edelleen 

toteutuksessa. Kili- ja Kuttu materiaalit opastavat kielen, kuvien ja liikunnan kautta tunne ja vuorovaikutustaitojen  

harjoitteluun
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ILMAISUN MONET MUODOT

Pidämme tärkeänä ilmaisun eri muotojen säännöllistä toteuttamista. Taidekasvatus sekä musiikki ja itseilmaisu ovat 

näkyvästi esillä varhaiskasvatusyksikkömme arjessa.

Kuvallinen ilmaisu: 

• Tutustumme erilaisiin kuvallisen ilmaisun materiaaleihin (maalit, kynät, värit). 

• Osa materiaaleista on lasten saatavilla ja niiden käyttöön kannustetaan.

• Harjoittelemme eri tekniikoita kuvalliseen ilmaisuun sekä huolehdimme ja huollamme yhdessä työvälineitä

•

•

Musiikki:

• Pidämme tärkeänä kaikkea musiikkikasvatukseen liittyvää toimintaa. Viikoittain tämä näkyy ryhmissä muun muassa  

yhteisten lorujen, laulujen ja rytmiikan sekä kehollisen ilmaisun tuottamisena. 

• Osa soittimista on koko ajan lasten käytettävissä 

• Yhteisöllisyys näkyy musiikkikasvatuksessamme. Yhteiset lauluhetket sekä yhdessä soittaminen ja laulaminen on 

yksikkömme yhteistä toimintaa arjessa sekä juhlapäivinä.

• Materiaali musiikkikasvatukseen ja musiikin tuottamiseen on päivitetty, joten pyrimme tuomaan myös uusia tuulia 

musiikinmaailmaan.
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Kehollinen ilmaisu:

• Pidämme tärkeänä lapsen luontaista liikkumista ja kannustamme siihen

• Liikumme luonnossa säännöllisesti

• Tanssia, musiikkiliikuntaa sekä ohjattua muuta liikuntaa järjestämme säännöllisesti jokaisessa ryhmässä. Kokeilemme 

uusia toimintatapoja rohkeasti, esimerkiksi lasten joogaa ja satuhierontaa

Kielellinen ilmaisu:

• Ryhmissä lorutellaan, luetaan runoja sekä hassutellaan 

sanoilla päivittäin

• Arvuutteluleikit- ja kortit ovat käytössä odotteluhetkillä ja 

toimintatuokioissa

• Kuvat ovat käytössä arjen toiminnassa tukemassa 

kielen ymmärrystä ja tuottamista

• Kirjat ovat jokaisessa ryhmässä lasten saatavilla

• Meillä luetaan satukirjoja päivittäin
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KIELEN RIKAS MAAILMA

• Vuorovaikutustaitoja harjoittelemme ryhmässä painotetusti aamu/päiväpiirissä, ruokailu- sekä pukemistilanteissa ja 

toimintatuokioilla. Kaikki kohtaamiset on lapselle vuorovaikutuksen harjoitteluun tärkeitä hetkiä, ja niihin me kasvattajat 

myös pysähdymme

• kielenkäyttötaitoja harjoittelemme saduttamalla lapsia, tarinakorttien välityksellä sekä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

Omasta lelusta tai tärkeästä tapahtumasta kertomiseen annamme aikaa ja olemme kiinnostuneita lapsen kertomasta.

• Kielitietoisuus kehittyy pienestä pitäen. Tutustumme ryhmissä kirjaimiin, taputamme ja tavutamme  sekä nimeämme 

asioita ja esineitä. 

KASVAN, LIIKUN JA KEHITYN

• Olemme mukana Ilo kasvaa liikkuen –ohjelmassa, jonka mukaisesti toteutamme kehittämisaskelia liikkumisen lisäämiseksi

• Varhaiskasvatusyksikössämme haluamme mahdollistaa lapsille monipuolisen oppimisympäristön, mahdollisuuden liikkua 

ja toteuttaa omia ideoita liikkumiseen.

• Haluamme tarjota lapselle onnistumisen kokemuksia sekä liikunnan iloa arjen toiminnassa, jossa aikuinen on mukana 

innostajana. Aikuinen tiedostaa positiivisen palautteen antamisen merkityksen lapselle sekä  kannustaa uusien asioiden 

oppimiseen.

• Arjen liikuntaa on lisätty aktivoivilla teippauksilla molemmissa toimipisteissä ja liikuntavälineitä on lasten saatavilla sekä 

pihalla- että sisätiloissa

•

•
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Yhteistyö ja viestintä
Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on huoltajien ja henkilöstön yhteinen sitoutuminen lasten terveen ja 

turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen. Lasten huoltajilla on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen 

toiminnan ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä henkilöstön ja lasten kanssa.

Vanhempaintoimikunta, asiakaskysely, teemapäivät, päivittäiset kohtaamiset, Vasut/Leopsit ja vuodenaikojen juhlat ovat 

yhteistyömuotoja varhaiskasvatusyksikössämme.

Vanhempia kannustetaan aktiivisuuteen, ideoimaan ja osallistumaan. Yhtenä tapana tässä voi toimia ryhmissä oleva 

toivepuu.

Tartumme arjessa kiinni sekä lasten että vanhempien toiveisiin. 

Henkilöstö tuo näkyväksi pedagogisen toiminnan tavoitteita ja 

sisältöjä sekä sähköisesti että vuorovaikutuksessa huoltajien kanssa. 

Jokainen ryhmä käyttää sähköpostia toiminnasta tiedottamiseen.

Tuen tarpeen havainnointi, tuen suunnittelu ja toteuttaminen sekä arviointi tehdään yhteistyössä huoltajien ja tarvittaessa 

muiden lapsia ja perheitä koskevien palvelujen kanssa. Monialaista yhteistyötä toteutetaan ensisijaisesti huoltajien 

suostumuksella lapsen edun ensisijaisuus huomioon ottaen.

Teemme yhteistyötä alueemme kiertävän erityislastentarhanopettajan ja suomi toisena kielenä –opettajan kanssa. 

Yhteistyötä lasten asioissa tehdään koulun sekä neuvolan kanssa (Neuvola päiväkodissa –malli 3 vuotta täyttäville, Hyve4 4-

vuotisneuvola). Muita yhteistyötahoja voivat olla esimerkiksi lasta hoitavat tahot ja lastensuojelu.
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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. 



Dokumentointi
• Lapsella on käytössä kasvun kansio

• Jokainen ryhmä lähettää viikko-/kuukausikirjeen koteihin sähköisesti, joissa kerrotaan ryhmän toiminnasta

• Valokuvilla sekä piirustuksilla tuodaan toimintaa näkyväksi

• Lapsilla mahdollisuus dokumentoida arkea esimerkiksi kuvaten, piirtäen tai kertoen

Tavoite: Pedagogisen dokumentoinnin lisääminen

Toimenpiteet:

• Viikko-/kuukausikirjeisiin lisätään arviointi osuus.

• Lisätään lasten osallisuutta tuottaa sisältöä toiminnan dokumetointiin.

• Jokainen ryhmä dokumentoi oman ryhmän toimintaa Instagram-tilillään vähintään kerran viikossa

Arviointi:

• Toimintaa arvioidaan tiimien omissa palavereissa, kokouksissa, kehittämispäivinä

sekä kehityskeskusteluissa.

• Huomioimme lapsilta ja vanhemmilta tulevan päivittäisen palautteen toiminnastamme.

• Kehitämme toimintaa palautteiden, asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten sekä oman sekä henkilöstön arvioiden perusteella.
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