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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

19.11.2018 4

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
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Tutustuminen ja aloituskeskustelu
Kun päätös hoitopaikasta on saatu, perhe kutsutaan tutustumaan päiväkotiin ennen hoidon aloitusta. Tutustumistilanteessa sovitaan 
vanhempien kanssa tutustumisjakso sekä aloituskeskustelun ajankohta. Aloituskeskustelu pidetään ennen lapsen varhaiskasvatuksen 
aloitusta. Keskustelu on perheen puheenvuoro, jossa he kertovat lapsestaan ja toiveistaan henkilökunnalle.
Ennen varhaiskasvatuksen aloittamista lapsi tutustuu vanhemman kanssa päiväkotiin. Tutustumisjakson pituus määrittyy lapsen iän ja tarpeen 
mukaan.
Ryhmässä sovitaan ”vastuukasvattaja” jokaiselle aloittavalle lapselle.

• Vastuukasvattaja auttaa lasta tutustumaan päiväkodin arkeen ja muihin lapsiin ja kasvattajiin.
• Vastuukasvattaja huomioi lapsen ja tämän tarpeet ja on lapsen lähellä aloitusvaiheessa.
• Vastuukasvattaja pitää vanhempien kanssa aloituskeskustelun.

Lapsen siirtyminen toiseen ryhmään
Lapsen siirrosta toiseen ryhmään keskustellaan aina vanhempien kanssa. Tarvittaessa järjestetään yhteistyöpalaveri vanhan ja uuden ryhmän 
kasvattajien sekä vanhempien kanssa.
Tuttu kasvattaja vierailee lapsen kanssa uudessa ryhmässä ennen siirtoa ja keskustelee uuden ryhmän kasvattajien kanssa lapsesta.

Hyve 4-malli
4-vuotiaan hyvinvointitarkastus tehdään yhteistyössä neuvolan ja vanhempien kanssa. Keskustelu käydään vasukeskustelun yhteydessä 
ennen lapsen 4-vuotissyntymäpäivää.Vanhemmalta kysytään hyvissä ajoin päivämäärä milloin lapsen 4 v-hyvetarkastus pidetään neuvolassa.

Lapsen vasu
Varhaiskasvatuskeskustelu käydään viimeistään kahden kuukauden sisällä päivähoidon aloittamisesta. Entisten lasten vasukeskustelut 
opettaja pitää lokakuun loppuun mennessä. Keskustelussa sovitut asiat kirjataan ja siitä muodostuu lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. 
Vanhempi voi olla yhteydessä ryhmän opettajaan, mikäli haluaa keskustella lapsensa asioista tiheämmin.



Oppimisympäristö
Kolmiryhmäinen päiväkoti Neilikka sijaitsee kerrostalon toisessa kerroksessa. Jokaisella ryhmällä on omat tilat jotka koostuvat 2-3 
huoneesta. Lisäksi käytävällä on leikkipisteitä. Liikuntasalissa on jokaisella ryhmällä salivuoro ja salia käytetään päivittäin myös 
leikkitilana. Lapsia kannustetaan liikkumaan myös pitämällä liikuntavälineitä lasten ulottuvilla (pehmopalikat, jumppapatjat,
salibandyvälineet). Neilikassa on oma, pieni piha.

Päiväkoti Mintussa on yhdeksän ryhmää, joista yksi on integroitu erityisryhmä ja yksi koululla toimiva esiopetusryhmä.  Ryhmien tilat 
koostuvat pääsääntöisesti kahdesta huoneesta. Yhteiskäytössä ovat koti- ja vesileikkihuone, sekä kaksi vaihtuvan toiminnan huonetta. 
Päiväkoti vuokraa nuorisotalon liikuntasalia 3 x viikossa lasten liikuntaa varten. Mintussa on iso, monipuolinen piha, jossa on 
leikkivälineiden lisäksi nurmea, metsää ja mäkiä.
Esiopetusryhmä Kanelit toimii Maatullin koulun tiloissa. Ryhmän käytössä on kaksi luokkatilaa. Lounas syödään koulun ruokalassa.

Lapsia innostetaan rakentamaan leikkimaailmoja oman mieltymystensä / teemojen mukaan. Päiväkodissa on monipuolisia 
toimintavälineitä ja myös liikuteltavia leikkikokonaisuuksia kuten kampaamo- tai junaleikki. Seinille laitetaan esille lasten tuotoksia ja 
valokuvia toiminnasta. 
Ryhmien oppimisympäristö tukee aloitteellisuutta, uteliaisuutta ja innostaa jokaista lasta löytämään itselleen mielekästä tekemistä. 
Leikit, kirjat, askarteluvälineet, pelit ja muut tarvikkeet ovat lasten käytettävissä. Lapset saavat valita omat leikkinsä aikuisen 
ohjaamana. Oppimisympäristö muuttuu tilanteen, teeman ja leikkien mukaan. Oppimisympäristöä arvioidaan, suunnitellaan ja 
rakennetaan yhdessä lasten kanssa.
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Aikuiset huolehtivat toimintaympäristön turvallisuudesta ja siisteydestä omalla toiminnallaan ja näyttämällä esimerkkiä lapsille. Lapset 
opettelevat kestävän kehityksen elämäntapaa mm. laittamalla tavarat paikalleen ja käyttämällä välineitä arvostavasti. Päiväkodissa on yhteiset 
säännöt sisällä ja ulkona ja yhteisistä käytänteistä keskustellaan tarpeen vaatiessa ja niitä tarkennetaan. Lapsiryhmissä on lasten kanssa 
tehdyt säännöt.

Aikuiset suunnittelevat toimintaa niin että mahdollistamme ryhmärajat ylittävän toiminnan mm. ulkoliikuntapäivä, viskarien toimintahetket. 
Lapset pääsevät välillä toiseen ryhmään leikkimään ja tutustumaan uusiin kavereihin. Päiväkodissa järjestetään yhteisiä laulu- ja liikuntahetkiä 
sekä juhlia ja tapahtumia.

Ryhmät retkeilevät lähiympäristössä, metsässä, leikkikentillä. Päiväkodista on hyvät liikenneyhteydet kaupunkiin. Teemme myös säännöllisesti 
retkiä eri puolelle Helsinkiä laajentaaksemme lasten maailmankuvaa ja käyttääksemme kaupunkia leikkikenttänämme ja oppimisen välineenä.

19.11.2018 Etunimi Sukunimi 7



Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa (sitova tavoite 2018)

• Lasta havainnoidaan päivittäin erilaisissa tilanteissa; ruokailussa, ulkoilussa, ohjatussa toiminnassa jne. Henkilökunta keskustelee 
havainnoista tiimipalavereissa, erityisesti vasukeskustelun lähestyessä ja vanhempien kanssa tarpeen tullen. 

• Ennen varhaiskasvatuskeskustelua vanhemmille annetaan Lapsen vasu –lomake keskusteluun valmistautumista varten. 
• Vasukeskustelussa puhutaan lapsen vahvuuksista ja kiinnostuksen kohteista. Lisäksi sovitaan yhdessä tavoitteet ja toimenpiteet niihin 

pääsemiseksi. Keskustelussa esille tulleet ja sovitut asiat kirjataan ja siitä muodostuu lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.
• Vasua päivitetään ja arvioidaan tarpeen mukaan pitkin toimintakautta, vähintään kerran vuodessa.
• Lastentarhanopettaja kokoaa lasten vasuista yhteenvedon ja laatii toiminnallisen ryhmävasun, joka toimii runkona toimintakauden 

suunnittelulle.
• Ryhmävasun toteutumista arvioidaan toimintakauden päättyessä.

• Tavoite: Lasten Vasut ja Leopsit tulee olla pidetty marraskuun loppuun mennessä.
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Digitalisaation tupa-tavoite varhaiskasvatuksessa 

Minttu-Neilikan omat tavoitteet toimintakaudelle 2018-2019:

1. Jokainen sitoutuu digitaitojen opetteluun ja yksikössä järjestetään vertaisoppimiseen pohjautuvaa tukea.
Tabletti on käytössä oppimisen välineenä joka ryhmässä.

2.  Varhaiskasvatusalueen tavoite: Osaamisen jakaminen ja alueen työpajat.
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Yksikön toimintakulttuurin kehittämiskohde:

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Yksikön toimintakulttuurin osallisuus näkyy siinä miten kommunikoimme, kuuntelemme ja kohtaamme, niin perheitä, lapsia 
kuin työkavereitamme. Yhteistyö ja avunanto, se miten toimimme yhdessä toistemme kanssa työyhteisössä mallintuu
lapsille. Tasa-arvo näyttäytyy lapsille ja perheille riippumatta siitä kuka aikuisista heidän lastensa kanssa on. 

Yksikön keskeisiksi periaatteeksi ja kehittämiskohteiksi nousi Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Näiden osa-alueiden 
huomioon ottaminen ja niitä kehittämällä lasten ja perheiden vaikuttamismahdollisuudet paranevat. Aikuisten läsnäolo 
eritilanteissa korostuu. 

Tavoite: Lapset osallisiksi ryhmän toiminnan suunnitteluun.

Toimenpide: Henkilökunta sitoutuu ottamaan lapset aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja pitämään 
lastenkokouksia.

Arviointi: Lasten kokousten toteutuminen ryhmässä. 
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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.

Vanhemmat ovat valinneet syksyn vanhempainilloissa äänestäen
Toimintakauden aikana painotettavat laaja-alaisen osaamisen alueet.  



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 :
Lapselle annetaan tilaisuus tehdä asioita arjessa mahdollisimman paljon itse ja näin hän oppii hahmottamaan 
omaa päiväänsä ja suunnittelemaan omaa toimintaansa. Lapsi oppii ymmärtämään toimintakulkuja ja oivaltaa mikä merkitys hänen 
omilla päätöksillään on.  Aikuinen antaa lapsen yrittää itse. Kannustaa keksimään ja oivaltamaan asioita ja lohduttaa lasta tarvittaessa. 
Aikuisen tehtävä on opettaa lasta hyväksymään ja tunnistamaan tunteet jotka aiheutuvat onnistumisen ja oivaltamisen ilosta ja toisaalta 
erehtymisen pettymyksestä.

Aikuinen kuuntelee lapsen toiveita ja vastaa hänen kysymyksiinsä. Hän ideoi lapsen kanssa ja antaa lapselle monipuolisia oppimisen 
kokemuksia. Hän huolehtii että oppimisympäristö on motivoiva, monipuolinen ja lapsen kiinnostusta herättävä. Kuvat ja toimintavälineet 
ovat lasten tasolla ja oppimisympäristö rakennetaan yhdessä lasten kanssa heidän kiinnostuksen kohteensa huomioivaksi.

Aikuinen dokumentoi lapsen toimintaa mm.  haastatteluin, valokuvin. Hän käy keskustelua lapsen tuotoksista lapsen ja hänen 
vanhempiensa kanssa niin että lapsi ymmärtää oppineensa. Oppimisen ilo tärkeimpänä! 

Tavoite: Lapsen ajattelun ja osallistamisen lisääminen ryhmässä.
Toimenpide: Nostetaan lasten kiinnostuksen kohteista teemoja ryhmien toimintaan. Teemat tehdään 

näkyväksi toimintaympäristössä ja viikko-ohjelmissa.
Arviointi: Millaisia teemoja ryhmässä on toteutettu toimintakauden aikana.   



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 :
Vanhemmat ja lapset kohdataan ystävällisesti ja avoimesti. Käytämme tulkkia aina tarvittaessa. 
Lasten ja vanhempien kanssa keskustellaan heidän ajatuksistaan, tavoistaan ja toiveistaan. Kysymme aina, emme vain oleta! 
Kerromme päiväkodin käytänteistä ja sovimme vanhempien kanssa yhteiset toimintatavat. Kunnioitamme sovittua!

Käsittelemme lasten kanssa keskustellen ihmisten erilaisia tapoja eri kulttuureissa. Ruokahetkellä keskustelemme erilaisista 
ruokavalioista, tavoista ja ruokailuun liittyvistä perinteistä jotka liittyvät usein joko kulttuuriin tai uskontoon. 

Retkeilemme erilaisissa kulttuurikohteissa jolloin lapsi saa monenlaisia kokemuksia. Hän saa tutustua monipuolisesti esim. taiteeseen. 
Toiminnan ja keskustelujen lähtökohta on lasten mielenkiinnon kohteet ja heiltä heräävät kysymykset ja ajatukset. Saaduista 
kokemuksista keskustellaan ja niitä käsitellään yhdessä.

Ryhmässä keskustellaan lasten kotikulttuureista ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan eri juhliin. Suomalainen kulttuuri ja 
juhlaperinteet  elävät myös päiväkodin arjessa.

Tavoite: Kulttuuritietoisuuden lisääminen päiväkodissa
Toimenpide Tammikuussa ja helmikuussa vietämme monikulttuurisuuskuukautta.
Arviointi: Miten olemme saaneet vanhempia osallistettua esittelemään omaa kulttuuriaan.



Oppimisen alueista toimintakauden painotus:

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Tuetaan lapsia matemaattisten taitojen (esimerkiksi lajittelu, luokittelu, sarjoittaminen ja laskeminen) kehittymisessä ikä- ja kehitystason mukaan. 
Aikuiset käyttävät puheessaan matemaattisia käsitteitä, jotta lapset oppivat niiden tarkoituksen ja omaksuvat ne omaan puheeseen. 
Toimintaympäristöt ovat virikkeellisiä ja välineet ovat lasten saatavilla. 
Toiminnassa tartutaan lasten mielenkiinnon kohteisiin ja kysymyksiin. Aikuinen omalla aktiivisella ihmettelyllään luo pohjaa tutkivalle 
toimintatavalle. Ryhmässä tutkitaan ja pohditaan lasten aiheita ja kysymyksiä yhdessä. Aikuiset mahdollistavat lasten tutkimisen ja kokeilemisen 
muokkaamalla toimintaympäristöä teemojen mukaisesti ja antamalla materiaaleja lasten käyttöön. Lapset harjoittelevat teknologiakasvatusta 
tutustumalla erilaisiin laitteisiin (esim. tabletti, kamera), eri medioihin ja harjoitellaan median tuottamista (esim. kuvien ottaminen, videot).
Ympäristökasvatukseen tutustutaan puhumalla ryhmissä ympäristön tärkeydestä ja tehdään se tutuksi retkeilemällä lähiympäristössä ja 
Helsingissä. Lasten kanssa puhutaan, pohditaan ja tutkitaan luonnonilmiöitä. Lasten kanssa harjoitellaan ekologisia elämäntapoja esimerkiksi 
jätteitä lajittelemalla ja kierrättämällä.

Tavoite 1.: Jokaisessa ryhmässä pidetään toimintavuoden aikana tiedekasvatusviikko. 
Toimenpide: Viikon aikana tutkitaan erilaisia tiedekysymyksiä ja tehdään niihin liittyviä kokeita. 
Arviointi: Viikon arviointi lasten kanssa. Lisäksi vanhemmille kerrotaan tiedekasvatusviikon toiminnasta viikkokirjeessä.

Tavoite 2. Oppia kantamaan vastuu omasta lähiympäristöstä (ryhmätila, piha, metsä) ja oman toiminnan vaikutuksista 
ympäristöön. 

Toimenpide: Ryhmätilat laitetaan järjestykseen ja lasta ohjataan järjestyksen  pitoon. Jokainen ryhmä retkeilee Tapulin alueen                
metsässä, puistoissa ja kirjastossa toimintavuoden aikana. 

Arviointi: Ryhmässä arvioidaan lasten kanssa sisätilan siisteyttä ja ovatko retket lähiympäristöön toteutuneet.



Ilmaisun monet muodot

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tavoitteellisesti tukea lasten musiikillisen, kuvallisen sekä sanallisen ja kehollisen ilmaisun 
kehittymistä.

TAVOITE: 
Vahvistetaan lasten ilmaisua musiikin avulla (musiikillinen, kuvallinen, sanallinen ja kehollinen ilmaisu). 
Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia nähdä ja kokea monipuolisesti taidetta ja kulttuuria.

TOIMENPITEET:
Tiimien omat musiikkituokiot: säännöllisesti. Musiikin hyödyntäminen kaikessa oppimisessa.. 

Päiväkodin yhteiset laulutuokiot kuukausittain.
Lähiympäristön ja koko kaupungin kulttuuritarjonnan hyödyntäminen( näyttelyt ja konsertit ).

ARVIOINTI:
Yhteisten lauluhetkien toteutuminen.
Toteutuneiden kulttuuriretkien määrä lasketaan ryhmävasun arvioinnista 3-6 vuotiaiden ryhmissä.
Alle 3-vuotiaat retkeilevät lähinnä metsässä, lähialueella ja kirjastossa.



Yhteistyö ja viestintä
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Yhteistyö on aina vuorovaikutteista. Vanhempia kuullessa ja heidän kanssaan keskustellessa on lapsen etu yhteisenä päämääränä. 
Vastuu yhteistyöstä on meillä päiväkodin kasvattajilla – me toimimme vuorovaikutustilanteessa ammattilaisina, vanhemmat vanhempina.
Viestintä vanhempien suuntaan on sävyltään positiivista, keskitytään iloihin ja onnistumisiin.

Vanhempien ajatuksia ja toiveita kuunnellaan arjen tilanteissa päivittäin. Omasta lapsesta keskustellaan tarkemmin aloituskeskustelussa ja 
vasu-, hyve- ja leops-keskusteluissa. Vasu-keskustelussa vanhemman kanssa sovitaan hänen toivomistaan yhteistyötavoista. 
Vanhempaintapaamisissa mietitään yhdessä laajemmin ryhmän ja päiväkodin toimintaa. Vanhemmat voivat mielipiteillään ja ideoillaan 
vaikuttaa toimintasuunnitelman sisältöön.
Perheille järjestetään heitä osallistavia ja yhdistäviä tapahtumia kuten juhlia ja muita tapahtumia.

Kaikista ryhmistä lähetetään viikoittain tiedote vanhemmille kuluneen viikon toiminnasta ja tulevista suunnitelmista. Päiväkodin aikuiset 
innostavat vanhempia aktiiviseen yhteistyöhön.
Vanhemmilta saatu palaute käsitellään aina päiväkodissa ja siihen palataan vanhemman kanssa.  

Teemme yhteistyötä lapsen asioissa myös muiden yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyöstä on aina yleensä sovittu vanhemman kanssa
etukäteen. Lapsesta tehdyt kuvaukset ovat vanhemman luettavissa aina ennen niiden lähettämistä. 
Tärkeitä yhteistyötahojamme ovat mm. neuvola (4-vuotiaiden hyvekäytäntö ja lapsen terveyteen tai kehitykseen liittyvät asiat), terapeutit, 
lääkärit ja lastensuojelu.
Neuvola päiväkodissa-malli alkaa alueellamme vuonna 2019 eli 3-tarkastus on päiväkodissa perheen niin halutessa.

Varhaiskasvatusalueen kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto) käy havainnoimassa lapsiryhmää ja konsultoi henkilökuntaa. 
Alueen suomi-toisena-kielenä lastentarhanopettaja vierailee myös ryhmissä ja tukee päiväkodin kasvattajien työtä.



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. 



Pedagoginen dokumentointi

Ryhmän toimintaa dokumentoidaan mm. valokuvilla, havainnoinnilla vasua ja leopsia varten sekä lapsen kasvun kansioon kerättävillä 
töillä. Lasten haastattelut ovat tärkeä osa dokumentointia. Kasvun kansio kulkee lapsen mukana ikävuodet 1-5 v. Esiopetusvuodesta 
tehdään oma kansio. 

Havainnointia tekevät systemaattisesti kaikki ryhmän kasvattajat. Tiimissä sovitaan mihin asioihin keskitytään havainnoidessa kunkin 
lapsen / ryhmän kohdalla. Myös vanhempien ja lapsen havainnot ja kokemukset antavat lisätietoa päätelmien tueksi. 
Keskusteluyhteyden luominen vanhempiin on olennaista jotta havainnoista kyetään tekemään yhteisiä päätelmiä. Kukin havainto kun 
kertoo vain siitä hetkestä. Havaintoja kirjataan systemaattisesti muistiin ryhmässä sovitulla tavalla. Ryhmän toimintaa suunnitellaan ja 
muokataan tehtyjen havaintojen pohjalta. Mietimme työtapojamme, miten toimien jokin ryhmässä ilmenevä pulma ratkeaa.
Havaintoihin ja dokumentointiin perustuva toiminnan muokkaus on pedagogista dokumentointia.

Lasten havaintoja hyödynnetään keskustelemalla niistä yhdessä lasten kanssa mm. aamupiirissä tai lasten kokouksissa. Lasten kanssa 
tehdään yhdessä sopimuksia ja muokataan toimintakäytäntöjä lasten kasvua tukevaksi.

Kasvattajatiimi arvioi esiin nousevien havaintojen pohjalta, ovatko toimintakäytännöt pedagogisesti perusteltuja ja 
varhaiskasvatussuunnitelman mukaisia. Arvioidaan ryhmän ilmapiiriä ja kukin arvioi vuorovaikutustaan lasten kanssa. Pohditaan miten 
lasten kiinnostuksen kohteet näkyvät oppimisympäristössä ja onko ympäristöä rakennettu yhdessä lasten kanssa. Pohditaan vastaako
toiminta lasten tarpeita ja kehitystasoa ja näkyvätkö vasuissa kirjatut tavoitteet toiminnan suunnittelussa. 
Työntekijä arvioi ammatillisesti omaa toimintaansa ja tiimi arvioi yhdessä ryhmän toimintaa. Tehtyjen havaintojen sanoittaminen 
ammatillisesti auttaa kutakin tiimin jäsentä kehittämään työtaitojaan.
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