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Toimintasuunnitelman rakenne
1. Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen

2. Työtämme ohjaavat arvot

3. Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen ja siirtymisen 

käytännöt

4. Oppimisympäristö

5. Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, toimintakauden 

keskeiset periaatteet ja kehittämiskohde

6. Toimintavuoden yhteiset tavoitteet:

• Sensitiivinen vuorovaikutus

• Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työteon 

ympäristönä 

7. Laaja-alainen osaaminen

8. Oppimisen alueet

9. Yhteistyö ja viestintä

10. Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen

The daycare curriculum includes

The values that guide our work

Starting a child's early childhood education 

and transition practices

Learning environment

• A description of the operating culture of 

the unit, the main principles of the 

operating period and the area for 

development

Common objectives for the year:

• Sensitive interaction

We use the whole city as an environment 

for learning and working

Broad competencies of learning

Areas of learning

Cooperation and communication

Documentation, evaluation and 

development



Toimintasuunnitelmamme 
laatiminen
• Toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta 

toimipisteessä tai yksikössä pedagogisesti käytännössä 

toteutetaan. Toimintasuunnitelma on ytimekäs käytännön 

varhaiskasvatustoiminnan kuvaus

• The curriculum describes how early childhood education at the day care is 

implemented in practice. The Action Plan is a practical description.

• Toiminnan suunnittelu perustuu lapsen varhaiskasvatuksen 

suunnitelmaprosessista saatuun tietoon, yksikön 

toimintasuunnitelmaan, Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan 

sekä  Vasu perusteisiin

• Curriculum planning is based on information from the child's education 

planning process, the day care action plan, the Helsinki early childhood 

education plan, and the national Vasu Fundamentals



Työtämme ohjaavat yhteiset arvot:
Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu Vasuperusteiden arvoihin 
ja kaupungin strategiaan

Lapsuuden itseisarvo:
• Lapsuuden ainutkertaisuus ja kunnioittaminen

• Monipuolisten mahdollisuuksien tarjoaminen

• Aika ja rauha kasvaa ja kehittyä

• Kiireetön kohtaaminen ja läsnäolo

• Vahvuuksien löytäminen

Ihmisenä kasvaminen:
• Empatia

• Sosiaaliset suhteet

• Rajat

• osallisuus

• Kiintymyssuhteet

• Kohtaaminen

• Huomioiminen

• Vuorovaikutus

• Turvallisuus

• Mahdollisuus yrittää ja erehtyä

Lapsen oikeudet:
• Tulla nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kun on

• Itsemääräämisoikeus

• Hyvinvointi

• Turvallisuuden tunne ja turva

• Tunteiden ilmaisu ja näyttäminen

• Oikeus leikkiin

• Aikuisen vastuut kasvattajana

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja 

moninaisuus:
• Erilaisten vahvuuksien huomiointi

• Erilaisten tarpeiden huomiointi

• Kunnioittava kohtaaminen

• Oikeudenmukaisuus

• Yksilön kohtaaminen

• Uteliaisuus

• Osallistaminen

Perheiden monimuotoisuus:
• Avarakatseisuus

• Kunnioitus

• Aito kiinnostus

• Ennakkoluulottomuus

• Katsomukset

• Kulttuurin huomioiminen

Terveellinen ja kestävä elämäntapa:
• Lepo, liikunta, ravinto

• Psyykkinen hyvinvointi

• Suhde ympäristöön ja muihin ihmisiin

Helsingin kaupungin 

strategiaan 2017-2021

Maailman toimivin 

kaupunki 
Kestävän kasvun turvaaminen kaupungin keskeisin tehtävä 

Uudistuvat palvelut 

Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta 

Helsinki vahvistaa ja monipuolistaa edunvalvontaansa 

Mitä meillä 

ajatellaan 

vasuperusteiden 

arvoista:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/strategia-ehdotus/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/strategia-ehdotus/


Values that define our educational work

Citys early education is based on 

these values from national curriculum

• The intrinsic value of childhood

• Growing up as a human being

• Rights of the child

• Equality, equality and diversity

• Family diversity

• A healthy and sustainable lifestyle

Together with:

Helsinki City Strategy 2017–2021

1.The Most Functional City 

in the World 
2.Securing Sustainable Growth is 

the Most Essential Task of the City 

3.Developing Services 

4.Responsible Management of 

Finances is the Foundation of a 

Prosperous City 

5.Helsinki Strengthens and 

Diversifies its Promotion of 

Interests 



Tutustuminen varhaiskasvatukseen
• Varataan aikaa- käytetään aikaa noin viikko huoltajan kanssa yhdessä tutustuen, perheen 

tarpeet huomioiden, ensimmäisille hoitopäiville voi suunnitella lyhyemmän päivän
• Suunnitellaan- aikataulutetaan tutustumispäivät niin että lapselle tulee tutuksi tulevan hoitopäivän 

päivärytmi ja siirtymiset (päiväkodin lomake)

• Kotona voidaan vielä yhdessä muistella millaista hoitopaikassa on, minkä nimisiä lapsia ja aikuisia, mitä 

leluja. Hoitopaikka muodostuu koko perheelle tutuksi ja turvalliseksi.

• Tutustutaan- aloitusta varten paljon kontaktia oman ryhmän aikuiseen ja ehkä muutamaan 

uuteen ystäväänkin (huoltajallekin) 
• Leikitään yhdessä- kasvattajat ja vanhemmat osallistuvat lasten yhteisiin leikin hetkiin, jotka voivat olla 

spontaaneja tai kasvattajan suunnittelemia, esimerkissä on voimaa ja turvallisuudentunne välittyy

• Keskitytään tutustumaan niihin toimintoihin, jotka kuuluvat jatkossakin lapsen hoitopäivään.

• Varataan aloituskeskustelu- työntekijät sopivat huoltajan kanssa yhteisen keskusteluajan 

mielellään ennen 1. hoitopäivää

Ryhmän toiminta klo 1.Pvä 2.Pvä 3.pvä 4.pvä 5.pvä

Aamupala/Breakfast 8-8.30 x x x x

Sisäleikki tai ulkoleikki/Inside or outside activities 8.30-11 X X X X X

Lounas/Lunch 11-11.30 X X X X

Lepohetki/Naptime 11.30-14 X X X

Välipala/ snacktime 14-14.30 X X

Sisäleikki tai ulkoleikki/Inside or outside activities 14.30-17



Lapsen vasuprosessi –

yhteisesti sovitut 

käytännöt 
 Yhdessä vanhempien 

kanssa pidetään 

aloituskeskustelu

 Ennen vasujen alkamista 

tiimipalavereissa 

keskustellaan toiminnan 

havainnoista kunkin 

lapsen kohdalla

 Opettaja koostaa 

havainnot ja valmistelee 

vasuja sak-ajallaan

 Vanhemmat ja opettaja 

keskustelevat yhdessä 

lapsen oppimisesta ja 

kehittymisestä sekä 

toiminnan tavoitteista 

ryhmässä, käyttäen 

halutessaan vahvuus-

kortteja hyödyksi

Lapsiryhmien 

muodostaminen 

Violanpuistossa:
o Lapsiryhmät 

muodostuvat osaksi 

lasten aloittamisen 

aikataulun mukaan.

o Lisäksi ryhmien 

muodostamiseen 

vaikuttaa myös lapsen 

ikä, kehitysvaihe, 

ryhmän kotipesä sekä 

työntekijöiden 

ammatillinen osaaminen 

sekä vanhempien 

toiveet sisarus- tai 

ystäväsuhteiden 

ylläpitämiseksi

Siirtyminen toiseen 

ryhmään
• Siirroista 

keskustellaan aina 

vanhempien kanssa 

yhdessä ja tietoa 

toimintatavoista 

siirretään uuteen 

ryhmään sekä 

huolehditaan lapselle 

tutustumisen aikaa

• Siirroissa toteutetaan 

lapsen   

vuorovaikutus-

suhteiden säilymisen 

kannalta selkeitä 

vaihtoehtoja sekä 

pedagogisia 

perusteita



Oppimisympäristömme
 Jokaisella ryhmällä on määritelty oma kotipesä, joka on nimetty 

maailman kaupunkien mukaan  

 Kuvat auttavat toiminnan ohjaamisessa

 Meillä on käytössä erilaisia ryhmätiloja sekä kaksi 

monitoiminnallista salia, joissa toisessa painottuu ruokailu ja 

toisessa liikkuminen

 Kaikissa oppimisympäristöissä painotamme leikin ja liikkumisen 

sekä oman aktiivisuuden mahdollisuuksia

 Oppimisympäristöt ohjaavat myös lasta luonnollisesti erilaiseen 

toimintaan, kun tiloissa on erilaisia painotuksia

 Oppimisympäristöjen käytölle on suunniteltu rytmi, 

jonka perusteella ryhmät suunnittelevat toimintaansa

 Tiloja on alettu suunnitella mielekkäiden siirtymisen 

mahdollistajiksi esim. erilaisten aistileikein/toiminnoin

 Oppimisympäristöjä muokataan ryhmien tarpeiden ja 

lasten mielenkiinnon kohteiden sekä lasten aloitteisiin 

vastaamisen mukaan niin että turvallisuus ja haasteet 

ovat sopivassa tasapainossa oppimisessa



 YHTEINEN RYTMI MAHDOLLISTAA 

PARHAIMMILLAAN LAPSEN KOHDALLE 

PYSÄHTYMISEN JA KOHTAAMISEN ARJEN 

TOIMINNAN KESKELLÄ 

 Päiväkodissamme kehitetään jatkuvasti 

oppimisympäristöä myös psyykkisestä ja 

sosiaalisesta näkökulmasta, siinä meille on 

erityisen tärkeää sensitiivinen työote ja lämmin 

kohtaaminen

 Meillä toivotetaan jokainen tervetulleeksi ja 

tunnetaan ja autetaan lapsia sekä vanhempia 

ryhmästä riippumatta

 Kiinnitämme vahvasti huomioita omaan 

vuorovaikutukseemme ja lapsen kohtaamiseen 

suunnittelemalla sitä tukevia rakenteita sekä 

arvioimalla sitä havaintojen ja dokumentoinnin 

perusteella



Toimintakulttuurimme kuvaus ja 
toimintakauden keskeiset 
periaatteemme 

 Käsittelemme työyhteisössämme lämpimän vuorovaikutuksen ja sensitiivisen työotteen näkökulmia 

erilaisissa kokoontumisissa. Pidämme niissä yllä sensitiivisyyden merkityksistä ja tarkoituksista puhumista.

 Lämmin vuorovaikutus aikuisen ja lapsen välillä oli myös vanhempien puolelta yksi tärkeimmäksi mainittu 

aihe, kun keräsimme tietoa HelsinkiVasuun keväällä 2019

 Toteutamme hyvät puitteet lämpimälle kohtaamiselle pitämällä kiinni talon yhteisistä suunnitelmista. 

 Sensitiivisyyden tavoittelu on tärkeää, sillä se mahdollistaa kasvattajan luottamuksellisen tuen lapsen 

oppimiselle ja kehittymiselle sekä vahvistaa lapsen myönteisen minäkuvan muodostumista. 

 Uskomme että lämmin vuorovaikutus mahdollistuu, kun jokainen kasvattaja sitoutuu lapsen kuunteluun ja 

kohtaamiseen

Toimitakaudella 2019-2020 työstämme jatkuvasti lämpimän 

vuorovaikutuksen ja sensitiivisyyden osaamistamme. 

During this period 2019-2020, we will continue to work on 

our warm interaction and sensitivity.



Leikkiin kannustava toimintakulttuurimme osana 
sensitiivistä kasvatusajattelua

 Tavoitteena

Lisätä aikuisen leikillisyyttä perushoidon ja siirtymisen 

tilanteisiin

Toimenpiteinä
Aikuinen opettelee uuden leikin/laulun/lorun tms. tai käyttää 

vanhaa tuttua ja valitsee perushoidon tilanteen jossa tietoisesti 

aina ohjaa tilannetta leikin kautta. Ryhmän aikuisen valitsevat eri 

tilanteet: esim. vessa, pukeminen, riisuminen, siirtyminen 

rappusissa jne.

 Arvioimme merkintöjen ja havaintojen perusteella 

tiimipalavereissa sekä pedagogisissa palavereissa 

syystoimintakauden jälkeen ja uudestaan kevään 

toimintakauden päätteeksi. Tuomme havainnot 

palavereihin.



Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä 

vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla:

Kiinnitämme huomioita aitoon läsnäoloon lapsia 

kohdatessamme, kannustamme ja rohkaisemme olemalla lasta 

lähellä ja tukemalla lapsen aloitteita

Henkilöstö valitsee lasten osallisuutta ja 

toimijuutta tukevia toimintatapoja:

Lapsen kohtaaminen mahdollistetaan 

pitämällä kiinni mielekkäistä siirtymistä 

sekä talon yhteisestä rytmistä

Sensitiivisyys mahdollistaa pienen 

lapsen osallisuuden alkeet 

Henkilöstö kohtaa 

lapsen leikissä 

päivittäin: tänä vuonna 

korostamme 

leikillisyyden lisäämistä 

perushoidon ja 

siirtymisen tilanteisiin 

kts. edellinen dia

Tiimeissä arvioidaan aikuisen sensitiivistä työotetta hyödyntäen digitaalista dokumentointia. 

Aloitamme kehittämispäivässä harjoittelemalla oman toiminnan videoita havainnoimalla.

Työyhteisöissä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet ja 

sovitaan kehittämistoimenpiteet (auditointi otantana kevät 2020)

Luodaan yhteinen 

käsitys 

sensitiivisyydestä: 

jatkamme aiheen 

käsittelyä palavereissa 

ja pidämme aiheen 

mukana 

mm.kehittämispäivässä

Sensitiivisyyden kehittämistavoite



Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Toteutetaan laaja-alainen ilmiöpohjainen 

kokonaisuus, jossa liikutaan ja käytetään koko 

kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä:

Keväälle 2020 opettajat suunnittelevat yhteisellä Sak-ajallaan yhteisen 

kokonaisuuden, jossa korostuu yhteisöllisyyden lisääminen.

Päiväkodin toiminnalliseen rytmiin 

liittyy lähialueella toiminta viikoittain. 

Lähialue korostuu alle 3-vuotiaiden 

pedagogiikassa.

Talon yhteisen rytmin mukaisesti ja 

sen lisäksi ryhmät suunnittelevat 

retkiä lähialueen kohteisiin: kirjastot 

ja puistot, museot, päiväkodit , koulut

Työyhteisöissä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet ja sovitaan 

kehittämistoimenpiteet (auditointi otantana kevät 2020)

Myös henkilöstölle 

mahdollistetaan 

työskentely oman yksikön 

ulkopuolella: kirjastot, 

koulutukset, töysänkatu

ym. meille yhteiset tilat



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.

Tänä vuonna keskitymme avaamaan erityisesti itsestä huolehtimista ja arjen 

taitoja. Me kysyimme vanhemmilta mitä he nostavat tärkeiksi asioiksi näihin 

taitoihin liittyen. Ja mikä on meille tänä vuonna ajankohtaista oppimisessa.

Tunteista viestiminen ja tunteiden tunnistaminen 

Tunteiden sanoittaminen, säätelyn opettelu

Viestintätaidot, omien tarpeiden ilmaiseminen

Kaveritaidot

Kärsivällisyys

Oikean ja väärän tunnistaminen

Omien fyysisten rajojen ymmärtäminen esim. kosketus

Pottailun taidot, kuivaksi opettelu, wc -rutiinit

Tutista luopuminen

Pukeutuminen ja riisuminen

Käsien pesu- hygienia

Syöminen: ruokavalion monipuolisuus, välineiden käyttö, 

hetkeen rauhoittuminen ja keskittyminen

Nukkuminen ja rauhoittuminen sekä oman tilan ottaminen 

tarvittaessa

Leikkitaidot

Lukeminen

Portaissa kulkeminen

Liikenneturvallisuus

Itseluottamus

Kiireettömyys

Yhdessä leikkiminen, tekeminen ja oppiminen, ryhmässä

Toisten huomioiminen ja rajojen kunnioittaminen

Jakaminen ja vuorottelu toisen kanssa 

Oman vuoron odottaminen ja huomion jakaminen

Käytöstavat: kiitos, saisinko

Luvan pyytäminen

Anteeksi pyytäminen

Yhdessä ruokailu ja pöytätavat

Yhteisten sääntöjen kunnioittaminen

Lohduttaminen, auttaminen, empatia

Ottamatta jättäminen toiselta (hillintä)

Ohjeiden kuuntelu ja noudattaminen

Aikuisen kuuntelu

Ei kiusata- väkivallattomuus

Erilaisuuden hyväksyminen

This year we are focusing on developing self-care and everyday skills 



Oppimisen alueet
Oppimisen alueet kuvaavat varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Ne ohjaavat 
henkilöstöä monipuolisen ja eheytetyn pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa yhdessä lasten kanssa.

Liikkumisessa tänä vuonna 

korostuu meillä erityisesti 

sallivuus perustaidoissa.

Meillä on:
• Kaikki tilat käytössä

• Liikuntavälineitä saatavilla

• Leikeissä juoksua, hyppyjä, ja 

kiipeilyä

• Arjessa itse tekemistä kuten 

portaat, tuolille nousut

• Retkeilyä, kävelyä

• Ohjattuja liikuntahetkiä

• Kannustusta!

Liitymme tällä toimintakaudella 

Ilo kasvaa liikkuen –ohjelmaan 

ja keskitymme aktiivisuutta 

edistäviin perustaitoihin.

o Kielten rikas maailma

o Ilmaisun monet muodot

o Minä ja meidän yhteisömme

o Tutkin ja toimin 

ympäristössäni

o Kasvan, liikun ja kehityn

Tänä vuonna keskitymme pohtimaan oppimisen alueissa osuutta kasvan, liikun ja kehityn.

Ruokakasvatuksessa korostuu 

meillä erityisesti myönteinen 

suhtautuminen syömiseen:
• Maistellaan ja tutkitaan

• Harjoitellaan oman tarpeen 

ilmaisua

• Keskustellaan ja toistetaan 

uusia sanoja

• Leikitään aiheesta

• Harjoitellaan itse syömistä ja 

lusikan käyttöä

• Avustetaan 

• Palautetaan itse mukit ja 

ruokalaput

• Harjoitellaan ”saisinko” ja 

muita pöytätapoja

• Kippistellään kaverin kanssa-

vietetään yhteistä hetkeä

• Lauletaan ja lorutellaan

Turvallisuuteen liittyen 

meillä näkyy:
• Turvallinen liikkuminen 

sisätiloissa, portaissa 

harjoittelu

• Perustellaan ja keskustellaan 

tilanteita

• Harjoitellaan lähiliikenteessä 

liikkumisen tapoja

• Lämmin vuorovaikutus

• Harjoitellaan uusia taitoja 

turvallisesti aikuisen tuella

This year we will focus on exploring the areas of growth, exercise and development in learning areas.



Monialainen yhteistyö
MUSAKÄRRY TOIMINTA (KEVÄT 2020)

Musakärry on koulutuskokonaisuus ja 

osaamisen jakamisen malli, joka on 

soitinkokoelman ympärille. Laadukkaan 

soittimiston lisäksi Musakärry tuo 

varhaiskasvatukseen toiminnallista, 

onnistumisenelämyksiin pohjaavaa 

kokonaisvaltaista kulttuurikasvatusta. 

Alueen asiantuntijat

Kieli- ja kulttuuritietoisuuden pedagogiikassa 

yksikkömme työskentelyä tukee säännöllisesti 

syksyllä ja keväällä (sekä tarvittaessa) suomi 

toisena kielenä-opettaja. Kiertävä 

varhaiskasvatuksen erityisopettaja tukee ryhmien 

pedagogista osaamista tarpeen mukaan 

PÄIVÄKOTI                

VIOLANPUISTO
Talon sisällä meillä on omia palaverirakenteita 

sekä opettajien suunnittelun, arvioinnin ja 

kehittämisen (SAK) aikaa

NEUVOLA

Keväällä 2020 aloitamme yhteistyön  

Neuvola päiväkodissa  toiminnan 

kautta, tehdään neuvolan ja 

suuhygienian tarkastukset päiväkodilla.

KOULUTTAJAT JA OPISKELIJAT

Kehitämme osaamistamme 

koulutuksissa ja yhteistä toimintaamme 

yksikön kehittämispäivien avulla. 

Otamme vastaan ja ohjaamme myös 

itse varhaiskasvatukseen suuntautuvia 

opiskelijoita.

Ilo kasvaa liikkuen - yhteistyön ja 

ideoiden jakamisen avulla lisäämme 

myös oman päiväkodin liikkumisen 

suunnittelua ja erityisesti pohdimme 

mahdollistamisen näkökulmia



Huoltajien osallisuus ja yhteistyö 
Miten eri tavoin huoltajat saavat vaikuttaa toimintaan?

• Keskitymme hyvään arjen vuorovaikutukseen ja rakennamme luottamuksellista yhteistä vuorovaikutusta, jossa myös  huoltajien 

on mahdollista kokea tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi

• Päiväkodilla on syksyllä ja keväällä yhteisiä tilaisuuksia, jossa vanhemmat ja lapset osallistuvat yhteiseen toimintaan

• Vanhempaintoimikunta aloittaa toimintansa ja aloitetaan yhteistyö päiväkodin kanssa esimerkiksi joulujuhlien merkeissä 

• Huoltajille viestitään arjen toiminnoista ja lapsen päivästä mahdollisimman tarkasti ryhmien muistiinpanojen avulla. Vanhemmille

tiedotetaan ryhmien toiminnasta myös ilmoitustaulujen lukujärjestyksillä - viikkosuunnitelmilla

• Lisäksi toimintaamme voi seurata lapsiryhmien Instagramista 

• Vanhemmilta tulleet palautteet käsitellään aina ja tarvittaessa yhteisesti henkilökunnan kokouksissa

• Panostamme asiakaskyselyyn, josta saadun palautteen perusteella kehitämme toimintaamme

• Viikoittain vanhemmille lähtee viikkokirje ryhmiltä sekä noin kuukausittain johtajalta. 

• Päiväkodilla järjestetään erilaisia vanhempainiltoja niin päiväkodin johtajan kuin ryhmien toimesta

• Elokuussa yhteinen päiväkodin johtajan pitämä vanhempainilta

• Marraskuussa ryhmien omat

• Kevätkaudella ryhmien omat 

• Varhaiskasvatuskeskusteluissa vanhemmat pääsevät myös vaikuttamaan erityisesti oman lapsen suunnitelmaan sekä tuomaan 

tietoaan lapsestaan yhteiseen keskusteluun

• Miten huoltajat voivat osallistua toimintasuunnitelman tekoon?

• Keväällä 2019 infotilaisuuksissa, kysyimme vasun päivitykseen liittyen aiheita kiusaamisen ehkäisystä ja varhaiskasvatuksessa aloittamisesta. 

Käytimme sekä käytämme jatkossakin materiaalia oman yksikön toiminnan suunnittelussa sekä pohjana toimintamme suunnitelmissa.

• Lisäksi syksyn vanhempainillassa huoltajat saavat vapaasti kirjata heille tärkeitä toiveitaan ja ajatuksiaan ylös valitsemastamme laaja-alaisen 

taidon näkökulmasta, joka tänä vuonna on itsensä huolehtiminen ja arjen taidot

• Vanhemmat saavat lukea toimintasuunnitelman ja kommentoida toiveitaan päiväkodin johtajalle



Pedagoginen dokumentointi

• Lasten kasvun kehityksen ja oppimisen edellytysten toteutumiseen liittyviä 

havaintoja kirjataan ylös niin päivän lapsilistoihin, kuin ryhmässä sovittuun 

paikkaan

• Kasvattajien sekä lasten toimintaa videoidaan osana oman työskentelyn 

kehittämistä ja tutkimista sensitiivisen kasvatusotteen näkökulmasta

• Ryhmien toiminnan suunnitelmat ovat ilmoitustauluilla ja niissä on tilaa 

myös vanhempien kommenteille.

• Instagramissa syvennetään dokumentoinnin kerrottuja puolia ja tehdään 

oppimisen tapahtumia ja pedagogista sanastoa tutuksi vanhemmille

• Vanhempien viikkokirjeessä avataan ryhmien toiminnan perusteita



Arviointi ja kehittäminen
Onko toimintamme pedagogisesti perusteltua ja varhaiskasvatussuunnitelmien mukaista?
Arvioinnissa mukana vuorovaikutus lasten kanssa, ryhmässä vallitseva ilmapiiri, pedagogiset työtavat, 
toiminnan sisältö tai oppimisympäristöt

 Arviointi perustuu dokumentoituihin aineistoihin sekä kasvattajan itsearviointiin

 Arviointia tehdään suhteessa varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin sekä 

toimipisteen toimintasuunnitelmaan

 Arviointi tulee näkyväksi osaksi toiminnan suunnittelua ja kehittämistä, kun 

aiemmat huomiot näkyvät dokumenteissamme ja kirjatuissa havainnoissamme.

 Arvioinnissa korostamme myös onnistumisia tuomalla niitä esille osana 

viikoittaista palaverikäytäntöä. Onnistumisten ilo jakaantuu kaikille!

 Suunnittelemme meille sopivan arviointivälineen vuorovaikutuksen laadun 

havainnointiin, keskittyen meidän sensitiivisyyden sekä lämpimän 

vuorovaikutuksen tavoitteluun. Käytämme sitä tämän toimintakauden aikana. 

 Käytämme myös oman toimintamme videointia arvioinnin apuna 

 Arviointi perustuu sensitiivisyydestä kerättyyn tutkimustietoon mm. Karvin laadun 

kriteereihin, varhaiskasvatussuunnitelmiin sekä Adult engagement scale -mittariin


