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ESIMIESALUE WESSMANNINMÄKI 
Varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjestetään toimintavuonna 2018- 2019  
Wessmanninmäen esimiesalueella 

• Wessmanninmäen päiväkodissa: varhaiskasvatus  

• Vaajakummun koululla: esiopetus 

• Janakan päiväkodissa: varhaiskasvatus ja esiopetus 

• Haapaniemen päiväkodissa: varhaiskasvatus ja esiopetus 

PÄIVITTÄINEN TOIMINTA-AIKA 

• Pääsääntöisesti arkisin klo 6.30–17.00, varattujen ja ennalta ilmoitettujen hoitoai-
kojen mukaan 

• Esiopetusaika klo 9.00–13.00 

KUVAUS RYHMÄRAKENTEISTA JA JOHTAMISEN RAKENTEISTA 

Olemme muodostaneet lapsiryhmät rakenteiltaan joustaviksi tiimi- ja parityöskentelyperi-
aatteella toimiviksi kokonaisuuksiksi. Lasten pienryhmät on jaettu ikä sekä sisarus- ja ka-
verisuhteet huomioiden. Pienryhmätoiminnan lähtökohtana ovat lapsen mielenkiinnon 
kohteet, vasuun kirjatut tavoitteet ja lapsiryhmän tarpeet.  

Palveluista sekä työyhteisön toimintatapojen kehittämisestä esimiesalueella vastaavat 
päiväkodinjohtaja, apulaisjohtaja, pedagoginen johtaja, vastuulastentarhanopettajat ja 
varhaiskasvatuksen erityisopettajat. Alueemme henkilöstö kokoontuu säännöllisin vä-
liajoin, erilaisin kokoonpanoin, keskustelemaan pedagogisista toimintamalleista ja sopi-
maan käytännön järjestelyistä. Tärkein johtamisen rakenne alueellamme on kuitenkin 
työstään kiinnostunut ja osaamistaan jatkuvasti vahvistava työntekijä. Toiminnan arviointi 
on keskeinen teema kaikissa johtamisen rakenteissamme. 

YKSIKÖN PEDAGOGISET PAINOTUKSET, TOIMINNAN PAINOPIS-
TEET & OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS 

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet nivoutuvat toisiinsa erilaisissa oppimisympäristöissä 
toimiessa. Aikuiset toimivat esimerkkinä hyvästä vuorovaikutuksesta ja luovat tilanteita, 
joissa lapsilla on mahdollisuus harjoitella erilaisia asioita. Oppimisessa hyödynnetään tut-
kimista ja moniaistisuutta. Alla on kuvattuna esimerkkejä laaja-alaisen oppimisen eri osa-
alueiden pedagogisista painotuksista. 
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AJATTELU JA OPPIMINEN 

• Lapsia kannustetaan luottamaan omiin ajatuksiinsa ja taitoihinsa 

• Lapsia rohkaistaan sinnikkyyteen ja yhdessä kiinnitetään huomiota oppimisproses-
siin ja sen etenemiseen 

• Lasten kanssa opetellaan tutkimaan ja ihmettelemään ympäristöä 

KULTTUURINEN OSAAMINEN, VUOROVAIKUTUS JA ILMAISU 

• Lapsille puhutaan kunnioittavaan sävyyn ja lasten ajatuksia pidetään arvossa 

• Lapsia ohjataan neuvottelemaan ja ratkaisemaan tilanteita sovittelemalla, kuiten-
kin niin, että aikuisen apu on aina saatavilla neuvottelutilanteissa 

• Yhdessä opetellaan kuuntelemisen ja vuoron odottamisen taitoja sekä tunteiden 
ilmaisemista tilanteeseen sopivalla tavalla 

• Lapsia ohjataan kertomaan omista rajoistaan ja rohkaistaan pyytämään apua, kun 
lapsi sitä tarvitsee 

• Yhdessä tutustutaan erilaisiin kulttuureihin ja edistetään monimuotoisuuden kunni-
oittamista 

ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN JA ARJEN TAIDOT 

• Lapsille annetaan aikaa ja mahdollisuus harjoitella itsestä huolehtimisen taitoja ja 
omatoimisuutta (mm. käsien peseminen, sään mukainen pukeutuminen ja tava-
roista huolehtiminen) 

• Lasten kanssa keskustellaan itsestä huolehtimisen tärkeydestä ja kehon viestien 
kuuntelemisesta (levon ja rentoutumisen merkitys) 

• Lasten kanssa opetellaan tunnistamaan, nimeämään ja säätelemään tunteita 

MONILUKUTAITO JA TIETO-JA VIESTINTÄTEKNOLOGINEN OSAAMINEN 

• Tieto- ja viestintäteknologiaan tutustutaan arjen luonnollisissa tilanteissa ja hyö-
dynnetään monipuolisesti osana opetusta (tiedonhaku, tulostaminen, oppimispelit, 
dokumentointi jne.) 

• Yhdessä pohditaan tieto- ja viestintäteknologiaan liittyviä sääntöjä sekä opetellaan 
kriittistä suhtautumista saatavilla olevaan tietoon 

• Lasten arkea rikastutetaan monipuolisesti erilaisin menetelmin tuotetuilla teksteillä, 
merkeillä ja kuvilla (mm. kirjaimet, numerot, tukiviittomat, piirtäminen, saduttami-
nen) 
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OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN 

• Lasten ehdotuksia ja toiveita kuullaan ja niihin suhtaudutaan arvostaen (mm. toi-
vepuut, toivekorit, lapsipalaverit, hankintaehdotukset) 

• Lasten mielipiteiden kuulemiselle annetaan aikaa ja harjoitellaan yhteisen ymmär-
ryksen löytymistä (mm. äänestämällä) 

• Lapsen äänen kuuleminen varmistetaan havainnoimalla ja rohkaisemalla oman 
mielipiteen ilmaisemiseen lapselle yksilöllisellä tavalla 

• Aikuiset vastaavat lasten turvallisuuteen liittyvistä päätöksistä 

RUOKAKASVATUS 

• Lapset opettelevat ottamaan 
itse oman sopivan ruoka-an-
noksensa aikuisen avustuk-
sella ikäkauteen sopivalla ta-
valla 

• Lapset tutustuvat ruokiin eri 
aistien avulla omaan tahtiinsa  

• Lasten kanssa keskustellaan 
ruoista ja ruokatavoista ruokai-
lun lomassa 

• Lasten yksilölliset tavat ja ruo-
kavaliot huomioidaan ruokai-
lussa 

• Yhdessä harjoitellaan hyviä pöytätapoja  
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OSALLISUUDEN TOIMINTATAVAT   

Luomme ja ylläpidämme positiivista, lämmintä ja vuorovaikutteista ilmapiiriä. Huoleh-
dimme että perhe kokee olonsa tervetulleeksi, lapsi tuntee kuuluvansa ryhmään ja huol-
tajat tietävät ketkä heidän lastansa hoitavat. Kasvattajat ovat aidosti läsnä lapsen ar-
jessa, jolloin lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi. Osallisuus näkyy myös arjen pienissä het-
kissä, esim. lapset voivat suunnitella syntymäpäiväjuhlat itse. 

LAPSEN KUULEMINEN 

• Kasvattajat ottavat selvää lapsen mielipiteistä, toiveista ja mielenkiinnon kohteista 
kuuntelemalla, kysymällä sekä havainnoimalla lasta 

• Pedagoginen dokumentointi tehdään näkyväksi (mm. valokuvat, lasten ideat, eh-
dotukset esille) 

• Tarvittavia yhteisiä sääntöjä mietitään yhdessä lasten kanssa 

• Lapset osallistuvat oppimisympäristön rakentamiseen. Lelujen vaihto ja tilojen vuo-
rokäyttö perustuvat lasten mielenkiinnon kohteisiin. Leluhankinnoissa kuullaan las-
ten toiveita. Oppimisympäristöinä hyödynnetään metsää, leikkipuistoja ja päiväko-
din lähiympäristöä lasten toiveita kuullen. 

• Lapset arvioivat varhaiskasvatuksen arkea, mm. hymynaamoilla, arviointipurkkien 
avulla, sanallisilla palautteilla, lasten fiilismittareilla.  

HUOLTAJIEN KUULEMINEN 

• Hyvän alun aloituskeskustelu kotona tai päiväkodissa sekä tutustuminen päiväko-
tiin 

• Huoltajien kanssa keskustellaan yhdessä lapsen ruokakasvatuksesta, lepokäytän-
nöistä ja muista arjen tottumuksista  

• Huoltajilla on mahdollisuus vastata kerran kaudessa asiakastyytyväisyyskyselyyn 

• Huoltajien antamat palautteet vaikuttavat varhaiskasvatuksen arviointiin ja kehittä-
miseen 

• Huoltajat ovat tervetulleita toiminnallisiin perheiltoihin ja juhliin  

KEHITYKSEN JA OPPIMISEN TUKI  

Kehityksen ja oppimisen tuki kuuluu jokaiselle lapselle. Kehityksen ja oppimisen tukemi-
sella vastataan lapsen yksilöllisiin tarpeisiin lapsen vahvuudet huomioiden. Kaikki arjen 
tilanteet ovat oppimistilanteita, jotka vaativat pedagogista suunnittelua, toteutusta ja arvi-
ointia. Yleinen tuki on kaikkien lasten ja koko lapsiryhmän toiminnan perusta Tuki voi-
daan määritellä tehostetuksi tai erityiseksi, mikäli lapsen tarpeisiin vastaaminen vaatii 
laaja-alaista ja/tai pidempikestoista yksilöllistä huomiointia. 
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Tuen suunnittelu perustuu lapsen havainnointiin. Arjen havaintoja dokumentoidaan työ-
parien havainnointivihkoon, lasten omiin kansioihin ja lapsen vasuun. Kun lapsesta herää 
huoli, asia otetaan esille huoltajien kanssa mahdollisimman pian. Myös vanhemmat voi-
vat ottaa huolen esille. Tarkasteltaessa kotona ja päiväkodissa tehtyjä havaintoja yh-
dessä saadaan lapsesta ja lapsen tilanteesta kokonaisvaltainen käsitys. 

Tukitoimet suunnitellaan ja kirjataan vasukeskustelussa vanhempien, ryhmän työntekijöi-
den, varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja tarvittaessa muiden monialaiseen yhteistyö-
verkostoon kuuluvien asiantuntijoiden kanssa, joita ovat esimerkiksi pikkulapsipsykologit 
ja terapeutit. Keskustelussa on tärkeää, että lapsen kehityksen ja oppimisen riittävästä 
tuesta saadaan yhteinen ymmärrys. Suunnittelussa on ensisijaisen tärkeää kiinnittää 
huomio asioihin, joihin huoltajat kaipaavat apua ja tukea. Tukitoimet, pedagogisen toimin-
nan tavoitteet ja toimintatavat tavoitteiden saavuttamiseksi kirjataan lapsen vasuun. 
Suunnitelmaa ja sen toteutumista arvioidaan säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuo-
dessa ja aina, kun siihen koetaan olevan tarvetta.  Wessmanninmäen esimiesalueella on 
kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (VEO), jotka ovat mukana tukitoimien suunnit-
telussa, mallintamassa tukitoimia osaksi lapsiryhmän arkea ja arvioimassa tuen toteutu-
mista. 

Kaikkia lapsia hyödyttäviä päivittäisiä tuen muotoja 

− päivittäistoimintojen hyödyntäminen oppimisessa (mm. pukeminen, ulkoilu, siirty-
mätilanteet) 

− pedagogisesti suunniteltu pienryhmätoiminta 

− kuvien ja viittomien käyttö päivän eri tilanteissa 

− positiivinen pedagogiikka: kiittäminen, kehuminen, kannustaminen 

− lasten leikin havainnointi ja ohjaaminen  

− leikki-, tunne-, vuorovaikutus- ja kielikerhot 

− kiusaamisen ennaltaehkäisyohjelmat ovat käytössä; kiusaamiseen puututaan heti, 
ketään ei jätetä leikin ulkopuolelle 
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LIIKUNTA- JA LUONTOPAINOTTEISEN TOIMINNAN SUUNNITELMA 

Tärkeintä on saavuttaa liikunnan ilo 
ja pyrimmekin innostamaan lapsia 
liikunnalliseen elämäntapaan osana 
päivittäistä hyvinvointia. Liikunta on 
osa päivittäistä toimintaa, jossa kas-
vattaja toimii esimerkkinä. Oppimis-
ympäristö luodaan sellaiseksi, että 
se motivoi lasta liikkumaan. Lasten 
saatavilla on erilaisia liikuntaväli-
neitä, esim. palloja, naruja, mailoja, 
tasapainoiluun paikkoja. Lisäksi tar-
jotaan mahdollisuus lepoon ja ren-
toutumiseen päivittäin.  

Luonnossa liikkuminen tukee luonto-
suhteen kehittymistä. Myös vanhempia kannustetaan liikkumaan lasten kanssa luonto-
ympäristössä. Luonto on moniaistinen ympäristö, joka mahdollistaa laaja-alaisen oppimi-
sen. Luontoliikunnan avulla opitaan monenlaisia asioita, mm. ongelman ratkaisua, tiedol-
lisia taitoja sekä tutkimista ja yhteistyötaitoja. Lasten kanssa tutustutaan monipuolisesti 
lähiympäristöön ja opetellaan havainnoimaan missä kaikkialla luontoa on. Jokamiehen 
oikeuksiin tutustutaan lapsen näkökulmasta käsin ja kannustetaan lapsia tekemään kes-
tävän kehityksen mukaisia valintoja. Luonnossa liikkuessaan lapsi pääsee haastamaan ja 
kehittämään itseään sallivassa ympäristössä 

HYVINVOINTIOPPIMISEN SUUNNITELMA JA YHTEISÖLLINEN 
TUKI 

Lapsen hyvinvointi rakentuu monesta eri osa-alueesta. Hyvinvointioppimiseen kuuluvat 
mm. ruokakasvatus, uni/lepohetki, päivittäinen liikunta ja ulkoilu, hygienia, aikuisen tuki 
sosiaalisten taitojen harjoitteluun ja kiusaamisen ehkäisy. 

HYVINVOINTIOPPIMISEN SUUNNITELMA 

• Yhdessä olemiselle ja lasten leikille turvataan kiireetöntä aikaa 

• Tunnistetaan lapsen tarpeet ja huolehditaan, että jokainen lapsi tulee huomioiduksi 
ja kuulluksi vuorovaikutustilanteissa 

• Pysähdytään myös lapsen sanattomille viesteille 

• Ruokakasvatusta toteutetaan tutustumalla ruokiin eri aistien avulla, opettelemalla 
hyviä pöytätapoja sekä terveellisiä ja hyvinvointia edistäviä ruokatottumuksia  

• Lepohetket suunnitellaan lasten yksilölliset tarpeet ja vanhempien toiveet huomioi-
den 
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• Hygieniakäytäntöjä harjoitellaan yhdessä lasten kanssa pesemällä kädet aina en-
nen ruokailuja sekä wc-käyntien ja ulkoilun jälkeen 

• Kiusaamistilanteisiin puututaan välittömästi ja keskustellaan eri osapuolten kanssa 
tapahtumista 

• Tunteiden tunnistamista, nimeämistä ja niiden säätelyä opetellaan eri materiaalien 
avulla, mm. Piki-materiaali ja Huomaa hyvä -vahvuuskortit, Askeleittain -materiaali, 
Pienin askelin -materiaali 

• Yhdessä harjoitellaan turvallisuuteen liittyviä asioita lapsen ikään sopivalla tavalla, 
mm. lasten turvataidot –materiaalin avulla 

YHTEISÖLLINEN TUKI 

• Lapselle on tärkeää tutut kaverit ja turvalliset aikuiset 

• Kaikki aikuiset huolehtivat kaikista lapsista 

• Aikuiset luovat kannustavan ja positiivisen ilmapiirin ja 
ovat malleina lapsille vuorovaikutustilanteissa 

• Yhteisöllisyyttä lasten kesken: isommat auttavat ja näyttä-
vät esimerkkiä pienemmille, järjestetään yhteistä toimin-
taa koko päiväkodin lapsille esim. olympialaiset, yhteiset 
lauluhetket.  

• Huoltajilta saatu tieto lapsesta ja yhdessä sovitut toiminta-
tavat tukevat lapsen hyvinvointia 

• Koulun ja esiopetuksen välinen yhteistyö 

YHTEISTYÖN MUODOT 

HYVÄ VARHAISKASVATUKSEN ALKU 

Hyvä kasvatusyhteistyö perheiden kanssa on tärkeä osa lapsen kokonaisvaltaista hyvin-
vointia. Yhteistyö alkaa lapseen ja perheeseen tutustumisella. Jokaisen perheen kanssa 
käydään aloituskeskustelu ensisijaisesti lapsen kotona tai päiväkodilla. Huoltajille jaetaan 
infopaketti yksikön toimintatavoista ja muista aloitukseen liittyvistä asioista. Huoltajan ja 
lapsen yhteiset tutustumiskäynnit päiväkodille ajoittuvat aloituskeskustelun jälkeen. Eska-
reilla on tutustumispäivä ennen eskarivuoden aloittamista. Huoltajat voivat olla lapsen 
mukana päiväkodin arjessa juuri niin kauan kuin se on mahdollista ja kullekin lapselle tar-
peen. Lisäksi huoltajat voivat tuoda valokuvia kotoa perheestä –  lapsi voi käydä katso-
massa päivän aikana valokuvia halutessaan. Lapsella voi olla myös turvaa tuovia asioita 
hoidossa mukana (esim. oma rakas pehmolelu, vanhemman paita)  

  



 Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma 9(10)
 2018 - 2019 

  

YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN KANSSA 

• Lapselle tärkeät ihmiset ovat aina tervetulleita osallistumaan päiväkodin toimin-
taan. 

• Kuukausikirjeet ja/tai viikkokirjeet lähetetään Daisyn kautta sekä tulostetaan ryh-
män ilmoitustaululle.  

• Päivittäisissä kohtaamisissa huoltajien kanssa keskustellaan lapsen varhaiskasva-
tuksen ja kodin arjen tapahtumista sekä jaetaan lapsen tunnetiloja 

• Tärkeää muistaa vähintään yksi tähtihetki jokaisen lapsen päivästä 

• Vasu-keskustelut kaksi kertaa vuodessa sekä aina kun siihen on lapsen tarpeista 
johtuva syy 

• Lapsen siirtyessä toiseen varhaiskasvatuspaikkaan lähettävä taho huolehtii huolta-
jien luvalla tiedonsiirron 

• Vanhempainillat 

• Suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvät juhlat ja tapahtumat 

• Asiakasraati 

MUU YHTEISTYÖ 

• Yhteistyö neuvolan kanssa 
o Kopio 4-vuotiaan vasusta lähetetään huoltajien luvalla neu-

volaan  

• Yhdessä vanhempien kanssa toimimme lapsen yksilöllisten 
tarpeiden mukaan mm. neuvolan, terapeuttien, perheneuvola, 
psykologin, sosiaalityöntekijän, tulkkien kanssa 

• Lastensuojelun kanssa tehtävä yhteistyö 

• Alueen muut toimijat esim. seurakunnat (katsomuskasvatus), 
kirjasto, urheiluseurat  

• Alueen vanhustenpalvelut  

• Nivelvaiheiden yhteistyö (varhaiskasvatus - esiopetus - koulu) 

• Lähikoulujen kanssa erilaiset yhteiset tapahtumat 

• Kulttuuriaitan järjestämä kulttuuritoiminta 

• Esiopetuksessa koulukuraattorin ja koulupsykologin kanssa tehtävä yhteistyö 

  



 Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma 10(10)
 2018 - 2019 

  

LAADULLISET TAVOITTEET, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 

 1. Palvelun 
laadun  
parantaminen 

2. Työhyvin-
voinnin ja työ-
yhteisön  
toiminnan  
parantaminen 

 

3. Lapsen hy-
vinvoinnin 
edistäminen 
ja perusteh-
tävän  
toteuttami-
nen 

 

4. Uuteen  
vasuun liit-
tyvä toimin-
takulttuurin 
muutos 

 

5. Lasten osalli-
suuden edistä-
minen 

 

Esimiesalueen 
tavoite/tavoit-
teet: 

 

Koko päivän 
pedagoginen 
suunnittelu  

 kiireetön arki 

Itsensä tunne-
johtaminen  

ammatillisen 
vuorovaikutus-
kulttuurin  

suuntaisesti 

VASU  

todeksi  

lapsen  

arkeen 

Lapsen  

lähelle  

pysähtyminen 
entistä use-
ammin 

Lasten  

osallisuuden vah-
vistaminen koko 
päivän pedagogii-
kassa 

Toimenpiteet ja 
sopimukset:  

 

Pedagogiikan 
suunnittelu 
koko päivän 
ajaksi:  

pienryhmätoi-
minta,  

perushoito- ja 
siirtymätilanteet 

Työtehtävien 
selkeyttäminen 
 pedago-
giikka ohjaa 
työtä 

Lapsen VASU 
esillä  arki 
perustuu lap-
sen VASUun 

 

Lapsen ja 
kasvattajan 
välisen hyvän 
hetken kunni-
oittaminen  
lapsen asiaa 
arvostetaan 

 

Monipuoliset lap-
sen kuulemisen ja 
nähdyksi tulemi-
sen keinot: ha-
vainnointi, doku-
mentointi, lapsi-
palaverit, tunne-
mittari, sadutus, 
piirtäminen, kuvat 

Arviointimene-
telmä(t): 

 

Reflektointi pe-
dagogisen 
suunnittelun 
(PESU) palave-
reissa ja työpa-
rikeskusteluissa 

Henkilökohtai-
set onnistumis-
keskustelut 

Mentorointi 

Työyhteisön 
kehuvihko 

Säännöllinen 
yhteisöllinen-
suunnittelu, 
arviointi- ja 
kehittämis –
aika (SAK) 

Tilanneana-
lyysikaavake 
(erillinen liite) 

Tilanneanalyy-
sikaavake (erilli-
nen liite) 
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