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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

”Vihreä Lippu - ympäristöraati”

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


Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

Tutustuminen

• Ennen päiväkodissa aloittamista lapsi tulee tutustumaan yhdessä huoltajien kanssa päiväkotiin mahdollisuuksien mukaan 

• Tutustuminen aloitetaan sovitusti 1-2 viikkoa ennen kuin lapsi aloittaa päivähoidossa riippuen lapsen iästä ja tarpeista

• Aluksi lapsi voi tulla leikkimään pihalle sekä sisälle, sen jälkeen päiviä pidennetään sovitusti. Huoltaja on lapsen mukana 

tutustumisajan.

Aloituskeskustelu

• Ryhmästä otetaan yhteyttä perheeseen ja sovitaan aloituskeskustelu käytäväksi kotona tai päivähoitopaikassa

• Aloituskeskustelu on perheen puheenvuoro, jossa he kertovat omasta lapsestaan ja toiveistaan henkilökunnalle

• Aloituskeskustelu käydään tutustumisjakson aikana

Päivähoidon aloitus

• Vanhempien rooli on rohkaista lasta kaikissa päivän tilanteissa (ruokailu, lepohetki jne.)

• Päivähoidon aloituksen päätöspäivästä lähtien lapsella on mahdollisuus jäädä päivähoitoon yksin ilman vanhempia

• Tästä päivästä lähtien päivähoitomaksu ja vakuutukset ovat voimassa

Siirtyminen toiseen ryhmään /päiväkotiin

• Keskustelun käy vanhan ja uuden ryhmän henkilökunta yhdessä huoltajien kanssa

• Päiväkodin johtaja voi tehdä siirtohakemuksen vanhempien toiveesta toiseen yksikköön

• Perheen toiveita kuullaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan kun lapsi siirtyy talon sisällä toiseen ryhmään

Lapsen vasuprosessi 

• Varhaiskasvatuskeskustelut ( lapsen vasu) käydään n. kuukauden päästä siitä kun lapsi on aloittanut päivähoidossa 

• Jo samassa päiväkodissa olleiden lapsien varhaiskasvatuskeskustelut käydään lokakuun loppuun mennessä

• Lapsen vasua arvioidaan yhdessä huoltajien kanssa aina kun lapsi siirtyy toiseen ryhmään, esiopetukseen, toiseen päiväkotiin tai aina 

tarvittaessa. Muuten varhaiskasvatuskeskustelut arvioidaan seuraavan vuoden lokakuun loppuun mennessä

• Varhaiskasvatuskeskustelut käydään ryhmän lastentarhanopettajan kanssa
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Oppimisympäristö, varhaiskasvatusympäristö, joka on myönteinen, turvallinen ja 
myötätuntoinen, on varhaiskasvatuksen ydin

• Oppimisympäristö on kaikkialla ja alati läsnä. Tämän vuoksi kaikki sisä- ja ulkotilat (pois lukien henkilökunnan wc,keittiö, 

pyykkihuone ja siivouskomero) ovatkin ryhmien aktiivisessa, pedagogisessa ja monipuolisessa käytössä. Meillä esimerkiksi salissa 

leikitään, jumpataan, musisoidaan, juhlitaan, satuillaan, ruokaillaan.

• Kaikkia tiloja käytetään joustavasti, vaikka ryhmille on nimetty omat ”kotitilansa”

• Oppimisympäristön tulee suoda lapselle mahdollisuus turvallisesti tutkia, oivaltaa ja oppia. Tällöin lapsi saa mahdollisuuden oma-

aloitteisesti ja oman kiinnostuksensa mukaan harjoitella taitoja, tutkia, kysellä ja pohtia asioita,  jolloin oppimisen polku lähtee 

liikkeelle.

• Rakennamme oppimisympäristöä houkuttelevaksi ja innostavaksi yhdessä lasten kanssa huomioiden lapsiryhmän tarpeet ja 

kiinnostuksen kohteet. Vastuu ja huolehtiminen  oppimisympäristöstä on kaikilla.

• Huomioimme ja tiedostamme niin fyysisen (esim. terveellinen, lasten luontaista liikkumista edistävä ) kuin sosiaalisen 

(yhteisöllisyys, vastuuntunto, kiusaamisen ehkäiseminen) ja psyykkisen (esim. turvallisuudentunne, arvostus) oppimisympäristön.

• Positiivinen, sensitiivinen ja vuorovaikutuksellinen kohtaaminen arjessa on ensiarvoista

• Hyödynnämme lähiympäristöä aktiivisesti mm. mörriretket lähimetsään

• Lapsilla on mahdollisuus Kuminassa ja Pikkuprinssissä leikkiä, liikkua, taiteilla ja tutkia

• Molemmissa päiväkodeissa on mahdollisuus pienryhmätoimintaan

• Osa toimintavälineistä on lasten saatavilla omatoimisesti.

• Päiväkotien toimintavälineitä ja tiloja voidaan käyttää yli päiväkotirajojen eli Kuminan lapsiryhmä voi tulla Pikkuprinssiin ja 

päinvastoin. Järjestämme vuosittain pihanvaihtopäiviä sekä viikoittain ohjattuja liikuntahetkiä päiväkodin pihalla.

• Retkeilemme Helsingin alueella ja seuraamme aktiivisesti lähialueen ja koko Helsingin kulttuuritarjontaa ja erilaisia mahdollisuuksia 

maksuttomaan toimintaan  ”Pikkuprinssin sisäpiha”                                              ”musiikkimaalausta Pikkuprinssinsissä”                 ”leikit ulkona vesisateessa Kuminassa”
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Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa 

ALOITUSKESKUSTELU

• Lastentarhanopettaja käy aloituskeskustelun vanhempien kanssa lapsen tutustumisjakson aikana tai viimeistään kun lapsi aloittaa 

päivähoidossa. Aloituskeskustelussa vanhemmat kertovat omia havaintojaan lapsesta ja hänen kiinnostuksen kohteistaan.

MONIAMMATILLINEN TIIMI

• Ryhmän hoito- ja kasvatushenkilökunta havainnoi lasta, tekee huomioita lapsen vahvuuksista, mielenkiinnon kohteista, 

kaverisuhteista ja vaihtaa kuulumisia vanhempien kanssa lapsen tuonti- ja hakutilanteissa. Moniammatilliset havainnot kootaan 

viikoittaisissa tiimipalavereissa ennen vasukeskustelua ja pitkin toimintakautta.

VASU-KESKUSTELU

• Vasu-keskustelu käydään vanhempien ja lastentarhanopettajan kesken. Vanhemmat sekä lastentarhanopettaja tuovat keskusteluun myös

lapsen näkökulman.

• Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, jossa asetetaan tavoitteita toiminnalle ja kuinka ne 

voidaan ottaa pedagogisesti huomioon. Vanhempien kanssa keskustellaan myös tavoista olla osallisina ryhmän toiminnassa ja 

suunnittelussa. Lapsille, joilla on kotikielenä muu kuin suomi, vasuun kirjataan perheen kanssa sovitut tavat lapsen kotikielen tukemiseen 

kotona sekä kielenkehityksen tukemisen pedagogiset toimenpiteet. 4 vuotta täyttäneille lapsille tehdään ns. hyve 4-vasu yhteistyössä 

neuvolan kanssa

”Vasukeskustelu Pikkuprinssissä”
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.
RYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA

• Kun jokaiselle ryhmän lapselle on tehty henkilökohtainen vasu (30.11.2018 mennessä), ryhmän hoito- ja kasvatushenkilökunta yhdessä 

moniammatillisesti laativat ryhmän toimintasuunnitelman lasten vasujen pohjalta. Lasten kiinnostuksen kohteet sekä toiminnalle ja 

oppimisympäristölle asetetut pedagogiset tavoitteet ohjaavat ryhmän toimintaa. 

VASUN ARVIOINTI

• Vasun arviointi tapahtuu arjessa pitkin toimintakautta moniammatillisesti

• Erilaisia arviointikäytäntöjä apuna käyttäen ryhmän aikuiset havainnoivat ja dokumentoivat toimintaa vasun tavoitteiden pohjalta 

• Vanhemmat ja lastentarhanopettaja käyvät vasun arviointikeskustelun keväällä ja aina tarvittaessa. Ryhmän toimintasuunnitelmaa 

arvioidaan säännöllisesti ja päivitetään kun sille on tarvetta. Arvioinnissa mietitään toteutuivatko toiminnalle asetetut tavoitteet 

pedagogisesti. 

YHTEISTYÖTAHOT VASUN TUKENA

• Tarvittaessa teemme yhteistyötä ja ohjaamme neuvolan/ perheneuvolan kautta saamaan päiväkodin päiväkodinulkopuolista apua (esimerkiksi 

puheterapeutti tai toimintaterapeutti)

”lasten vasuista nousseita tavoitteita pedagogiselle toiminnalle Pikkuprinssin Purossa”
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Vasu on prosessi
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Digitalisaation tupa-tavoite varhaiskasvatuksessa
vy Kumina-Pikkuprinssissä 

Osaamisen kehittäminen, käytänteet osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen

• Sama tavoite on myös alueen yhteinen, toimenpiteenä alueen yhteinen digipaja

Tavoitetila: tietotaitoa jaetaan yli ryhmärajojen arjen tilanteissa

Toimenpiteet:

• Henkilöstön tietotaitotason kartoitus, jolloin saadaan näkyviin mitä jo osataan ja mitä halutaan oppia lisää

• Osaamisen jakaminen sovitusti omassa yksikössä käytännön toiminnassa lapsiryhmässä. Opitaan tekemällä yhdessä.

• Opetetaan toinen toisiamme ja kannustetaan digivälineiden käyttöön aikuisia ja lapsia. Aikuiset ja lapset käyttävät tablettia toiminnan 

dokumentoimiseen esim. leikkien kuvaaminen.
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Arviointi  

Päivämäärä

Toteutunut 

huonosti

Toteutunut

jonkin 

verran

Toteutunut melko hyvin Toteutunut erittäin 

hyvin

Mitä seuraavaksi?

Tietotaitokartoitus tehty

Osaamista on jaettu arjessa yli 

ryhmärajojen

Digivälineet aktiivisessa 

käytössä lapsiryhmän arjessa

Tablettia käytetty 

pedagogiseen dokumentointiin

Tavoitetila toteutunut



Kumina-Pikkuprinssin toimintakulttuuri

Vihreä lippu - toiminta, toimintakulttuurin ”vihreä lanka”

Pk Pikkuprinssi on ollut mukana Vihreä lippu toiminnassa vuodesta 2000 ja on saavuttanut kestävän tason Vihreä lipun. 

Päiväkoti Kumina liittyi syksyllä 2018 mukaan Vihreä lippu - toimintaan. 

Vihreä lippu – ohjelma on ympäristökasvatuksen ohjelma ja kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki.               ”metsämörri, lasten kaveri”

Vihreä lippu -ohjelman periaatteet

• Osallisuus: lapset ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa

• Ympäristökuormituksen vähentäminen

• Kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea

• Jatkuva parantaminen: pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitys 

• Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa

Päiväkodissa opettelemme kestävän kehityksen pelisääntöjä, luonnon kunnioittamista ja luonnosta nauttimista. 

Arvostamme luonnon ainutlaatuisuutta, pyrkimyksenä, että luonnossa liikkuminen ja siitä nauttiminen tulee osaksi lapsen 

arkea ja elämää. 

Arjen toiminnassa Vihreä lippu näkyy  ns. Vihreä lippu-tapoina esim. seuraavasti : hygieniapyyhkeiden käyttö, mörriretket, 

kierrätys ja lajittelu, hankinnoissa suosimme kestäviä leluja, käytämme ympäristöystävällisiä pesuaineita, käytämme 

kierrätysmateriaalia askarteluissa, hyödynnämme ilmaispalveluja- ja materiaalia, ilahdutamme aineettomasti, sammutamme 

turhaan palavat valot, suljemme hanat käsienpesussa saippuoinnin ajaksi.
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Kaudella 2018-2019 vy Kumina-Pikkuprinssin toimintakulttuurin kehittämiskohteita ovat 
leikki sekä kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Lasten leikit saavat näkyä ja kuulua, leikin tuoma ilo on lapsen oikeus

Tavoitetila:

• Lapsille annetaan leikkirauha ja leikille aikaa, leikkiä kunnioitetaan

• Lapsella on myös oikeus omaan tilaan ja yksin leikkiin niin halutessaan

• Lapset oppivat sitoutumaan leikkiin ja saavat mahdollisuuden erilaisiin leikkeihin

• Lapsille mahdollistetaan pitkäkestoiset leikit

Toimenpiteet:

• Aikuinen on sensitiivinen ja huomaa milloin lapsi tarvitsee apua leikkitaidoissa, leikkiin kiinnittymisessä tai mukaan pääsemisessä

• Aikuinen rikastuttaa ja mallittaa leikkiä järjestämällä ohjattuja leikkituokioita tai leikkiin mukaan menemällä 

• Aikuinen pyrkii järjestämään mahdollisuuden rauhalliseen leikkiin esim. jakamalla tiloja tarkoituksenmukaisesti sisällä ja ulkona. Myös 

liikunnalliset ja äänekkäät leikit tarvitsevat oman tilansa.

• Päiväkodeissa mahdollistetaan erilaisia leikkipisteitä pienryhmissä lasten mielenkiinnon kohteet huomioiden, esim. kotileikki, autokorjaamo, 

kauppa jne. Leluja voidaan myös lainata ja kierrättää ryhmästä toiseen.

• Päiväkodeissa mahdollistetaan eri-ikäisten yhteiset leikit ja leikit yli ryhmärajojen 

• Päiväkodeissa voidaan käyttää leikkitauluja lasten leikkiin sitouttamiseksi

• Aikuiset ja lapset havainnoivat leikkiä esimerkiksi dokumentoimalla, valokuvaamalla ja videoimalla 

• Pitkäkestoisen leikin jatkamiseksi järjestetään paikka, jossa niitä voidaan jatkaa myöhemmin          ”kotileikki Pikkuprinssissä”
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arviointi päivämäärä Toteutuu 

huonosti

Toteutuu jonkin 

verran 

Toteutuu melko hyvin Toteutuu erittäin 

hyvin

Mitä seuraavaksi?

Tiloja on  jaettu ja käytetty 

aktiivisesti ja monipuolisesti

Leluja on  lainattu/kierrätetty 

ryhmien välillä

Leikkipisteet ja leikkivälineet 

lapsia kiinnostavia

Leikkitaitoja ja leikin 

kehittymisen 

mahdollisuuksia seurattu 

säännöllisesti

Pitkäkestoiselle leikille on 

järjestetty aikaa ja paikka

Tavoitetilat toteutuneet

”Pikkuprinssin pihalla  tapahtuu”                                                     ”paikka rauhalliseen kotileikkiin”     ”Pikkuprinssin pihalla on mahdollisuus mielikuvitusleikkeihin”



Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus vy Kumina-Pikkuprinssissä          ”juhlakalenteri”

Tavoitetila:

• Arjen toiminnassa näkyy lasten eri kulttuuri- ja kielitausta

• Aikuinen tukee lasten suomenkielentaidon kehitystä

• Aikuisten ja lasten osaaminen ja ymmärrys lisääntyy eri kulttuureista

Toimenpiteet:

• Joka ryhmässä esillä monikulttuurinen vuosikalenteri, jossa eri maiden juhlapyhät ja juhlapyhien huomiointi lasten kulttuuritaustan mukaan

Yhteiset juhlat, esim. YK:n päivä, ystävänpäivä, kalevalanpäivä

• Suomi toisena kielenä toiminta sujuvasti arjessa, kaikessa toiminnassa on mahdollisuus suomenkielen vahvistamiseen

• Aikuinen antaa hyvän kielellisen mallin puhumalla selkeästi

• Aikuinen on aktiivinen ja haluaa oppia eri kulttuureista ja ymmärtää lapsen kotikielen merkityksen

• Kuvat ovat aktiivisessa käytössä lapsen arjessa

• Aikuinen mallintaa ja sanoittaa eri tilanteita arjessa

• Lorut, laulut, sadut, erilaiset lautapelit, kielenkehitystä tukevat pelit sekä tabletit lasten käytössä

• Eri kulttuureita voidaan huomioida mm. syntymäpäivälaulut eri kielillä, kuvat eri kulttuuriin kuuluvista asuista

• Vanhempia kannustetaan käyttämään kotona omaa äidinkieltään

•
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Arviointi päivämäärä: Toteutunut huonosti Toteutunut jonkin 

verran

Toteutunut melko

hyvin

Toteutunut erittäin 

hyvin

Mitä seuraavaksi?

Juhlat toteutuneet

S-2 opetus säännöllistä

ja sisällettynä 

päivittäiseen/ 

viikottaiseen toimintaan

Kuvat aktiivisessa 

käytössä lapsen arjessa

Tavoitetilat toteutuneet



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. 



Ajattelu ja oppiminen

Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa ja muodostavat perustan muun osaamisen 

kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Tiedon hankinta, jäsentäminen ja uuden luominen edellyttävät luovaa ja kriittistä ajattelua, jonka 

perustaa luodaan varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten ajattelun ja oppimisen taitoja.” 

Näin meidän yksikössä/ryhmässä : 

• Lasta ohjataan ratkomaan pulmia, ei anneta heti vastauksia vaan annetaan aikaa itse oivaltaa ja kokea oivaltamisen iloa

• Materiaalit ja tarvikkeet ovat lapsen saatavilla

• Iloitaan yhdessä kun oivalletaan uusia asioita tai opitaan uusia taitoja

• Toiminnassa lähtökohtana lasten kiinnostuksen kohteet, kysytään lapsilta ja vanhemmilta mikä juuri nyt puhututtaa, havainnoidaan lapsia

• Lapset ovat mukana suunnittelemassa toimintaa esim. jumpat, lauluhetket

”Ihmeellinen kastemato”                           ”löytyykö samaa väriä”                              ”kalat toiveita täynnä” ”porkkanoitakin voi olla erivärisiä”
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Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa. Tämä korostaa sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen 

sekä kulttuurisen osaamisen merkitystä. Osaamiseen kuuluu taito kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä sekä kyky reflektoida omia 

arvoja ja asenteita. ”

Näin meidän yksikössä/ryhmässä :

• Eri kieli- ja kulttuuritaustaisia perheitä kannustetaan mukaan lapsen päivään esim. kertomaan omasta lapsuudestaan, kulttuuristaan

• S-2 opettaja vierailee säännöllisesti päiväkodissa ja tukee henkilökuntaa toiminnan kehittämisessä

• Päiväkodissa huomioidaan myös suomalaiseen perinteeseen kuuluvia juhlia esim. joulu, pääsiäinen 

( yhteistyössä srk:n kanssa) laskiainen, kalevalanpäivä

• Harjoitellaan toisten huomioonottamista ja hyviä tapoja kaikissa arjen tilanteissa, aikuisen toimiessa esimerkkinä

• Kiusaamiseen puututaan heti

”vuorovaikutusta käsinukeilla ”                                                       ”kiitos kun olet tässä”
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Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Itsestä huolehtimiseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät taidot ovat kaikille tärkeitä. Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten 

hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata heitä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Varhaiskasvatuksessa 

tuetaan lasten myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen

Näin meidän yksikössä/ryhmässä :

• Aikuinen toimii esimerkkinä ja opastaa konkreettisesti esim. käsienpesut, ruuan ottaminen ja syöminen, pukeminen, omasta hygieniasta 

huolehtiminen, kaverin kanssa toimiminen

• Lapset otetaan mukaan arjen askareisiin esim. ruoka-apulaisen tehtävät, omista tavaroista huolehtiminen

• Joka päivä ulkoillaan mahdollisuuksien mukaan sekä annetaan aikaa lepohetkelle

• Lapsia kannustetaan liikkumaan päivän aikana erilaissa tilanteissa

• Retkillä harjoitellaan liikennekäyttäytymistä ja huolehditaan ympäristöstä esim. mörri- ja metsäretket

• Opetellaan yhdessä tunnistamaan erilaisia tunnetiloja, apuina mm. tunnekello, pelit, leikit, keskustelut, aikuinen sanoittaa lapsen tunnetiloja 

jos lapsen taidot eivät vielä riitä siihen
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”Miltä sinusta tuntuu nyt?”                                                ” jännä polku seikkailuun”                       ”ihanaa olla vaan”                  ” tasapainossa”



Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä 

yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen edistävät lasten kasvatuksellista ja 

koulutuksellista tasa-arvoa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea näiden taitojen kehittymistä.”

Näin meidän yksikössä/ryhmässä

• Tutustutaan tablettien käyttöön, aikuinen opastaa, tavoitteena joka ryhmässä tabletti lasten käytössä

• Lapsilla on mahdollisuus tehdä omia videoita, sadutuksia, äänittää, ottaa kuvia, harjoitella koodauksen alkeita esim. liikkumalla

• Toimintaympäristössä on näkyvillä kuvia, kirjoitettuja sanoja, kirjaimia ja numeroita

• Pysähdytään arjessa ihmettelemään ympäristössä olevia symboleja, liikennemerkkejä, kylttejä, painettua tekstiä

• Lapsille luetaan satuja, katsotaan yhdessä kuvakirjoja, tutustutaan lastenkirjallisuuteen                             

• Otetaan eri aistit käyttöön, tutkitaan eri ilmiöitä                                    

” viikon uutiskatsaus”                                       ” maailmassa monta on ihmeellistä asiaa”
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Osallistuminen ja vaikuttaminen

Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustan demokraattiselle ja kestävälle tulevaisuudelle. Tämä edellyttää 

yksilöltä taitoa ja halua osallistua yhteisön toimintaan sekä luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi 

tuleminen ja osallisuus omaan elämään vaikuttavissa asioissa.”

Näin meidän yksikössä/ryhmässä

• Päiväkodissa on lastenkokouksia, aamupiirejä, ympäristöraateja, joissa lasten mielipiteet ja toiveet tulevat kuulluksi

• Lapsen näkökulma otetaan vasun laadinnassa huomioon esim. haastatteluin, havainnointien kautta

• Lapsella on mahdollisuus olla oma itsensä, tehdä aloitteita ja ilmaista omia näkemyksiään sekä vaikuttaa toimintaympäristöön ja ryhmän 

toimintaan 

• Aikuinen toimii sensitiivisesti pienten lasten toiveiden ja tarpeiden kuuntelussa ja havainnoinnissa

• Toimintaa muutetaan/kehitetään lasten tarpeiden ja toiveiden mukaan, aikuinen kuitenkin vastuussa

• Lapset otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen esim. lauluhetket, jumppahetket, leikkihetket, erilaiset pitkäkestoiset projektit 

ja Vihreä lippu - toiminta 

” Kuminan lasten kokous metsässä kuvitteellisessa majassa” ” jokaista tarvitaan, yhdessä onnistuu”                                                                                      
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Oppimisen alueet

Oppimisen alueista kehittämisenkohteeksi nousi 

ilmaisun monet muodot. Vanhemmilla oli 

mahdollisuus vaikuttaa kehittämiskohteen 

valintaan vanhempainilloissa.



Ilmaisun monet muodot: kehollinen, sanallinen, kuvallinen ja musiikillinen 
ilmaisu

Yhdistämme eri ilmaisun muotoja luovasti päiväkodin toiminnassa.

Tutustumme ilmaisun eri muotoihin moniaistisesti, erilaisia työtapoja, oppimisympäristöjä sekä lähiympäristön kulttuuritarjontaa hyödyntäen. 

Lasta rohkaistaan ilmaisemaan itseään mm. draaman, leikin, tanssin ja musiikin keinoin .

Kehollinen ilmaisu

Tavoitetila:

• Lapsilla on  mahdollisuus monipuoliseen keholliseen ilmaisuun  niin sisällä kuin ulkonakin 

Toimenpiteet:

• Käytämme arjessa yhdessä lasten kanssa siirtymätilanteissa mielikuvitusta, esimerkiksi pukemistilanteeseen voi siirtyä hyppien tai 

pyörähtäen

• Ohjattujen liikuntatuokioiden lisäksi muokkaamme ympäristöä liikuntaan houkuttelevaksi ja sallivaksi lasten mielenkiinnon mukaan. Osa 

liikuntavälineistä on lasten saatavilla.

• Lasta rohkaistaan liikkumaan ja tanssimaan erilaisen musiikin tahdittamana sekä ilmaisemaan itseään draaman keinoin.

• Liikumme lasten kanssa luonnossa ympäri vuoden ja käytämme lähiympäristön tarjoamia liikuntamahdollisuuksia kuten metsää, leikki- ja 

urheilukenttää, luistinrataa sekä pulkkamäkeä.

• ”Kuminan alle 3-v lasten taidetta”                           ” mikähän tänään haluaisin olla”                      ” tasapainossa”  
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Sanallinen ilmaisu
Tavoitetila:

• Lapsilla on mahdollisuus monipuoliseen kielelliseen kokemukseen

Toimenpiteet:

• Lapsille luetaan monipuolisesti erilaista lastenkirjallisuutta sekä loruja että runoja.

• Rohkaisemme sanalliseen ilmaisuun ja dokumentoimme lasten kertomuksia.

• Hyödynnämme lähiympäristön kulttuuritarjontaa tekemällä muun muassa yhteistyötä kirjaston ja Malmitalon kanssa

Kuvallinen ilmaisu

Tavoitetila:

• Lapsilla on mahdollisuus nauttia kuvien, omien tuotoksien tekemisestä sekä saada esteettisiä elämyksiä ja kokemuksia taiteen äärellä

Toimenpiteet:

• Taiteilemme lasten kanssa monipuolisesti käyttäen askartelu- ja luonnonmateriaaleja sekä hyödyntäen kierrätysmateriaaleja.

• Lapsella on mahdollisuus valokuvata sekä videoida päiväkodin tabletilla.

• Hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan Helsingin kulttuuritarjontaa esim. taidemuseoita, kirjastoa

• Toimintatarvikkeita on lasten saatavilla, ikätaso huomioiden

• Lasten mielenkiinnon kohteet huomioidaan toiminnassa

• Aikuinen arvostaa ja kunnioittaa lapsen taiteellista näkemystä

• ”tarinat heräävät henkiin Kuminassa”                                                           ”yhteistyöprojekti: parkkitalo kierrätysmateriaalista”   ” kettu luonnonmateriaalista Pikkuprinssissä”
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Musiikillinen ilmaisu
Tavoitetila:

• Lapsella on mahdollisuus ilmaista itseään musiikin avulla

Toimenpiteet:

• Musiikkituokioilla laulamme lasten kiinnostuksen kohteisiin, eri teemoihin sekä vuodenaikoihin liittyviä lauluja. Tutustumme keho- ja 

rytmisoittimiin.

• Kuuntelemme erilaista musiikkia muun muassa klassista, populaarista, etnistä ja Suomen kansanmusiikkia

• Annamme tilaa musisointiin ja lasten omille esityksille

23.11.2018 Etunimi Sukunimi 24

Arviointi Päivämäärä: Toteutunut huonosti Toteutunut jonkin 

verran

Toteutunut melko

hyvin

Toteutunut erittäin 

hyvin

Mitä seuraavaksi?

Ohjatut liikuntatuokiot 

toteutuneet

Liikuntavälineet lasten 

saatavilla

Lähiympäristöä ja lähiluontoa

on hyödynnetty

Lapsille on luettu 

säännöllisesti

Lasten omia tarinoita on 

dokumentoitu

Alueen kulttuuritarjontaa on 

hyödynnetty

Toiminta on  monipuolista ja 

lasta innostavaa

Hyödynnetty 

kierrätysmateriaalia ja 

luonnonmateriaalia

Lapset käyttäneet tablettia 

kuvaamiseen/videointiin

Säännölliset 

musiikkihetket/lauluhetket 

toteutuneet

Tavoitetilat toteutuneet



Yhteistyö ja viestintä

Huoltajien osallisuus 

• Vasukeskustelut ja niissä nousseet toiveet toiminnasta

• Päivittäiset keskustelut sekä sovitut tapaamiset tarvittaessa

• Toiminnalliset vanhempainillat sekä kyselyt vanhemmille

• Vanhempaintoimikunnan toiminta molemmissa taloissa esim. tempaukset, myyjäiset

• Vanhempaintoimikunnan facebook-ryhmä, jossa mahdollisuus vaikuttaa toimintaan

• Mahdollisuus vierailla päiväkodin arjessa sekä osallistua toimintaan esim. retket

Tiedottaminen

• Tiedottaminen perheille s-postilla ja tarvittaessa paperitiedotteilla 

• Mahdollisuus ottaa yhteyttä henkilökuntaan ja päiväkodin johtajaan pienissäkin asioissa, vanhempien äänen kuuleminen

• Yhteiset juhlat ja tapahtumat

Monialainen yhteistyö

• Kirjastot, kulttuuritoimi, leikkipuistot, neuvola, sekä muut lapsen hoitoon ja kasvatukseen osallistuvat viranomaistahot

• Alueen s-2 opettaja ja kiertävä erityislastentarhanopettaja                                                                                  ” pysytään langoilla”

• Vanhustentalo (yhteistyö pk Pikkuprinssin kanssa)                                                                                              
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”Toivomusten puu”



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. 

Yksikön toimintasuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti 

opettajien pedagogisissa palavereissa joka kuukausi, tiimipalavereissa, 

henkilökunnan kehittämispäivinä 2 x vuodessa sekä henkilökohtaisissa 

arviointi- ja kehityskeskusteluissa.

Kehittämiskohteiden arviointilomakkeet löytyvät toimintasuunnitelmasta.



Pedagoginen dokumentointi

• Pedagogisella dokumentoinnilla tarkoitetaan päiväkodissa tapahtuvan toiminnan muistiin tallettamista sekä sanoittamista

• Pedagogisen dokumentoinnin kautta havainnoidaan lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen toteutumista

• Mitä ja miten arvioimme:

• Dokumentoinnin kautta arvioimme onko toiminta ollut pedagogisesti perusteltua ja varhaiskasvatussuunnitelmien mukaista (arvioimme muun 

muassa ryhmässä vallitsevaa ilmapiiriä, toiminnan sisältöä sekä oppimisympäristöä)

• Arviointi meillä on arjessa säännöllisesti tapahtuvaa niin työntekijän oman kuin koko ryhmän toiminnan arviointia

• Pedagoginen dokumentointi meillä on esimerkiksi: Varhaiskasvatuskeskustelut yhdessä vanhempien kanssa, lasten itsearviointia (millainen 

päivä on ollut?), viikko-/kuukausikirjeet sekä kasvunkansiot (johon talletetaan muistoja vuodesta yhdessä lapsen kanssa

• Arvioinnin ja pedagogisen dokumentoinnin pohjalta tapahtuu jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Toimintaa muokataan eri 

lapsiryhmille sopivaksi. 

Ryhmän toiminnan arviointi
• Päiväkotimme jokaisen lapsiryhmän aikuiset muodostavat kukin oman tiiminsä. Tiimin pedagogiikasta vastaa lastentarhanopettaja

• Tiimit arvioivat toimimmeko pedagogisesti kaikissa tilanteissa ja onko toiminta varhaiskasvatussuunnitelmien mukaista. Arviointi on 

päivittäistä sekä siihen on varattu aikaa viikoittaisista tiimipalavereista

• Tiimit tekevät syyskauden kuluessa omalle lapsiryhmälle toimintasuunnitelman, joka perustuu lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin sekä 

niissä nousseisiin tavoitteisiin

• Kumina-Pikkuprinssissä on säännölliset lastentarhanopettajien yhteiset palaverit joka toinen viikko, joissa arvioidaan toiminnan 

pedagogisuutta ja kehittämiskohteita yksikön toimintasuunnitelman pohjalta. Kehittämiskohteiden arviointilomakkeet löytyvät 

tästä toimintasuunnitelmasta.

• Kysymme huoltajilta säännöllisesti palautetta toiminnastamme vuosittaisissa asiakastyytyväisyyskyselyissä

• Saadun palautteen pohjalta kehitämme ja arvioimme toimintaamme 
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