
Toimintasuunnitelma 2020-2021
Varhaiskasvatusyksikkö Vuorilinna-Raitti

• Hyväksytty: 13.11.2020 Raila Tiainen-Ala-Maunus
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Toimintasuunnitelma

• Varhaiskasvatusyksiköt laativat vuosittain Helsingin 

varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Helsingin esiopetuksen 

opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman. 

Toimintasuunnitelmassa kuvataan toiminnan järjestämisen 

pedagogiset periaatteet.

• Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmasta, esiopetussuunnitelmasta 

ja strategiasta nousevat tavoitteet ohjaavat toimintaa ja 

suunnitelmaan kirjataan toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

• Arviointi on systemaattista ja jatkuvaa ja se perustuu niille tavoitteille, 

joita Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa toiminnalle asetetaan.
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Ryhmän pedagoginen suunnitelma – ryhmän toiminnan 
suunnittelu
• Lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin (Lapsen 

vasu) kirjatut lasten vahvuuksista ja tarpeista 

nousevat pedagogiset tavoitteet ja 

toimenpiteet muodostavat pohjan ryhmän 

pedagogiselle suunnitelmalle ja toiminnan 

suunnittelulle.

• Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan laaja-

alaisen osaamisen tavoitteet ja oppimisen 

alueet huomioiden.

• Esiopetuksessa ryhmän suunnitelman pohjan 

muodostavat Lapsen esiopetuksen 

oppimissuunnitelmat ja esiopetuksen 

opetussuunnitelman tavoitteet.
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Yksikön toimintakulttuuri
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• Toimintaympäristö on psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen ympäristön kokonaisuus, jossa kaikki osa-alueet vaikuttavat siihen, millainen päiväkodin ilmapiiri on. 

Toiminnan tärkein tavoite on lasten kokonaisvaltainen hyvinvointi ja oikeus tulla hyväksytyksi omana itsenään. Sensitiivinen aikuinen tukee lapsen kasvua ryhmän ja 

koko päiväkotiyhteisön jäseneksi.

• Päiväkotimme loistava sijainti Keskuspuiston ympäröimänä laajentaa oppimisympäristöämme luontevasti myös lähimetsiin. Lapsen kasvaessa lapsen 

toimintaympäristö laajenee. Pienemmät retkeilevät lähimetsässä ja –puistoissa, eskarilaiset jo ympäri kaupunkia vallitseva maailmantilanne huomioiden. Koko Helsinki 

upeine kulttuuri- ja retkikohteineen tulee tutuksi päiväkotimme lapsille. Lapset saavat näkyä ja kuulua meidän Helsingissä!

• Yksikkömme ryhmätiloissa on kiinnitetty huomiota kodinomaisuuteen ja viihtyvyyteen. Leikkitilojen muodostamisessa huomioimme lasten kiinnostuksen kohteet ja 

aikuisen roolin lasten leikin mahdollistajana. Kaikki arjen tilanteet ovat lapselle oppimistilanteita. 

• Varhaiskasvatusyksikössämme leikki saa näkyä ja kuulua. Lasten omaehtoisella ja ohjatulla leikillä on toiminnassamme tärkein merkitys, sillä leikissä lapsi jäsentää ja 

tutkii maailmaa, muodostaa merkityksiä kokemuksistaan sekä rakentaa käsitystä itsestään ja muista. Leikissä myös yhdistyvät keskeiset oppimisen elementit: 

innostus, yhdessä tekeminen ja omien taitojen haastaminen. Pienryhmiin jakautuminen mahdollistaa pitkäkestoiset ja häiriöttömät leikit. Leikillisyys on yksikössämme 

sallittua ja suotavaa. Lapset saavat tuoda omia lelujaan päiväkotiin ihan joka päivä. Ne rikastavat leikkiä, opettavat jakamista ja omista tavaroista huolehtimista.

• Huolehdimme, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua leikkeihin omien taitojen ja valmiuksien mukaisesti. Ohjaamme ja rikastamme leikkejä sopivalla 

tavalla, joko leikin ulkopuolelta tai osallistumalla itse leikkeihin. Olemme fyysisesti ja emotionaalisesti läsnä ja lasten saatavilla, jolloin jokainen lapsi tulee kuulluksi ja 

hänen tarpeisiinsa pystytään vastaamaan paremmin. Keskustelemme huoltajien kanssa leikeistä ja leikin merkityksestä. 

• Luomme turvallisen ilmapiirin, jossa jokainen uskaltaa sanoa mielipiteensä, jokaisen lapsen kulttuuria ja oikeutta olla erilainen arvostetaan ja kunnioitetaan. Lasten 

kasvaminen ilman sukupuoleen, kieleen tai kulttuuritaustaan sidottuja roolimalleja, ennakko-odotuksia ja rajoituksia on yksi tasa-arvokasvatuksemme periaatteista. 

Meillä lapset, vanhemmat ja henkilöstö oppivat sekä yhdessä että toisiltaan.



Esiopetuksen toimintasuunnitelma
Kolme esiopetusryhmää (Tietäjät, Taitajat ja Tutkijat) toimivat uusissa väliaikaisissa tiloissa Kaarelan raitilla yhdessä Kannelmäen peruskoulun alkuopetuksen 
kanssa. 

Jokaisen lapsen huoltajien kanssa pidetään LEOPS-keskustelu (lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma) kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Keskusteluista 
nostamme lasten tarpeita, tavoitteita ja toiveita ryhmien pedagogisiin suunnitelmiin. Ryhmän pedagogiseen suunnitelmaan kirjataan ryhmän vahvuudet, lasten 
kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet toiminnalle. 

Vallitsevan koronatilanteen takia oppimisympäristönämme toimivat esikoulun lähialueet. Säännöllinen retkeily lähialueella on tärkeä osa toimintakulttuuriamme. 
Jokainen esiopetusryhmä käy vähintään kaksi kertaa viikossa retkellä.

Esiopetusryhmien yhteisiä teemoja ovat metsäretket keskuspuistossa ja lähialueeseen tutustuminen, viikon tähtieskari, joka sisältää lapsen kotipiharetken, 
haastattelun ja ryhmän lasten yhteisesti valitsemat edut. 
Käytämme vahvuuspedagogiikkaa, jossa keskitytään omien ja toisten vahvuuksien tunnistamiseen ja sanoittamiseen (Kaisa Vuorisen Huomaa hyvä –
materiaalia käyttäen). 
Jokaisessa ryhmässä toteutetaan myös ilmiö-oppimisjakso lasten kiinnostusten kohteisiin pohjautuen. 
Esiopetuspäiviä lasketaan sataan saakka ja jokaisessa ryhmässä pidetään lasten suunnittelemat eskari 100-juhlat. 
Ryhmien päivittäisessä käytössä on digitaalisia oppimisvälineitä, kuten iPadit, älypuhelimet, Blue-botit sekä smartboardit.

Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista, joka toteutetaan pääsääntöisesti yhteisöllisenä oppilashuoltona. 
Vastuu oppilashuollon toteutumisesta on koko esiopetuksen kasvatusyhteisöllä. Yksi yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamisen muoto ovat 
varhaiskasvatusalueiden oppilashuoltoryhmät, joiden tarkoituksena on seurata, arvioida ja kehittää esiopetusyhteisön- ja ryhmien hyvinvointia. Yhteisöllisen 
oppilashuoltotyön rinnalla lasten hyvän kasvun tukena toimii yksilökohtainen oppilashuoltotyö. Palvelut koostuvat esiopetuksen oppilashuollon psykologeista ja 
kuraattoreista sekä neuvolan terveydenhuoltopalveluista.

Meidän eskarissa on käytössä MiniVerso –vertaissovittelumalli, jonka tarkoituksena on osallistaa lapsi omien konfliktiensa selvittämisten harjoitteluun. 
Sovitteluprosessissa jokainen osapuoli tulee kuulluksi ja kohdatuksi, tunteet ja tilanteet sanoitetaan sekä lapset itse saavat keksiä ratkaisun. Aikuinen toimii 
kuuntelijana, mahdollistajana ja tukijana. Sovittelun prosessi huomioi myös seurannan. 
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
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• Lapsen vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehitystä voidaan tukea jo varhaisessa vaiheessa monin eri tavoin. Keskeisintä on osallisuuden ja 

yhteisöllisyyden tunteen vahvistaminen sekä itsesäätely- ja empatiataitojen tukeminen. Hyvät itsesäätelytaidot mahdollistavat joustavan 

vuorovaikutuksen ympäristön kanssa.

• Vuorilinna-Raitilla näemme lapsen onnistuvana ja arvokkaana omana itsenään. Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on tunnistaa ja tehdä 

näkyväksi jokaisen lapsen omia voimavaroja ja vahvuuksia. Vaalimme kulttuuria, jossa iloitsemme yhdessä lasten kanssa, huomaamme

hyvän toisissamme ja käyttäydymme myötätuntoisesti toisiamme kohtaan. Positiivisella palautteella vahvistamme lapsen itsetuntoa sekä 

toivottua käyttäytymistä. Vahvuusperusteisella pedagogiikalla autamme lasta suhtautumaan tulevaisuuteen myönteisesti ja toiveikkaasti. Koko 

henkilökuntamme on perehtynyt käyttämään Huomaa hyvä-materiaalia ja sitoutunut noudattamaan positiivista pedagogiikkaa

• Rohkaisemme lasta kertomaan tunteistaan, mielipiteistään ja mielenkiinnon kohteistaan. Aikuisen tuella lapsi harjoittelee kestämään 

negatiivisia tunteitaan sekä säätelemään käyttäytymistään tunteiden vallassa. Haluamme, että lapsi tuntee olonsa turvalliseksi tietäen, että 

aikuinen on läsnä häntä varten. Sensitiivisellä lapsen kohtaamisella vahvistamme lapsen kehittyviä empatiataitoja sanoittamal la sitä, mistä 

asioista toiselle tulee paha ja mistä hyvä mieli. Käytämme myös kuvatukea ja erilaista tunnetaitokasvatusmateriaalia apuna tunteiden 

käsittelyssä.

• Jo pienelle lapselle on luontaista olla kiinnostunut muista, tuottaa heille iloa ja tarve olla itse merkityksellinen. Ryhmässä opettelemme 

kuuntelemaan toistemme ajatuksia, hyväksymään ja neuvottelemaan. Havainnoimalla lapsiryhmää varmistamme jokaisen lapsen 

osallisuuden toteutumisen ja saamme tietoa ryhmän tunneilmapiiristä. Aikuiset järjestävät ryhmässä yhteistyötä monipuolisesti tukevaa 

pedagogista toimintaa, joka luo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja jaettuja onnistumisen kokemuksia. Yhteenkuuluvuuden tunteen 

vahvistaminen, säännöistä sopiminen yhdessä ja varhainen puuttuminen ennaltaehkäisevät myös kiusaamista. 



Toimintakauden tavoitteet 
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Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 

1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.

• TAE 2020 Digitaalinen ryhmäportfolio käyttöönotetaan jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä ja leikkipuistoissa. Portfolio kootaan kaikissa 

yksiköissä yhtenäiselle verkkoalustalle/digitaaliseen oppimisympäristöön. (syksy 2020)

• TAE 2021 Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä arviointimallilla. 

Yhteinen arviointimalli käyttöönotetaan vuoden 2021 aikana.

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

• TAE 2021 Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- tai taidetoimijan kanssa. (kevät 2021)

Yksikön toimintakaudelle asettamat tavoitteet:

1. Lasten ja henkilökunnan välinen vuorovaikutus on sensitiivistä

• Lapsen vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehitystä voidaan tukea jo varhaisessa vaiheessa monin eri tavoin. Omalla esimerkillään aikuinen 

mallintaa käyttäytymistä lapsille.

2. Kestävään kehitykseen kiinnitetään huomiota päivittäisessä toiminnassa

• Tavoitteena saada kestävä elämäntapa osaksi kaikkien arkea. Kiinnitetään huomiota arjen pieniin valintoihin ja tekoihin ja ilmennetään 

vastuullista suhtautumista luontoon ja ympäristöön. Henkilöstön oma tapa toimia ja asenteet välittyvät mallina lapsille.



Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
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• Varhaiskasvatusyksikköömme kuuluvat päiväkoti Vuorilinna ja päiväkoti Raitti

• Päivähoitopaikan varmistuttua  päiväkodin johtaja ilmoittaa asiasta huoltajille. Kaikille uusille lapsille tarjotaan mahdollisuutta käydä aloituskeskustelu 

kotona, jolloin nähdään ja tutustutaan lapseen omassa kotiympäristössään ja huoltajat oman lapsensa asiantuntijoina kertovat henkilöstölle tärkeää tietoa, 

juuri heidän lapsestaan. Päivähoidon alkaessa toivomme lapselle riittävän pitkää (noin 1vko) tutustumisjaksoa yhdessä huoltajan tai jonkun muun tutun 

henkilön kanssa.

• Ryhmiä muodostettaessa otamme huomioon lasten vahvuudet, tuen tarpeet ja sosiaaliset suhteet. Ryhmiä muodostaessamme hyödynnämme 

henkilökunnan osaamista ja lapsituntemusta sekä huomioimme mahdollisuuksien mukaan vanhempien ja lasten toiveet. Lapsen siirtyessä toiseen 

ryhmään tai esiopetukseen kiinnitämme huomiota eheään päiväkotipolkuun huolehtimalla, että lapsi saa tutustua uuteen ryhmään yhdessä tuttujen lasten 

ja aikuisten kanssa. 

• Varhaiskasvatusyksikön eskarit toimivat Kaarelan raitin paviljongissa ja ryhmät tekevät yhteistyötä pk Vuorilinnan ja pk Hakuninmaan 5-vuotiaiden kanssa. 

Vuoden aikana toteutetaan vallitsevan tilanteen salliessa yhteisiä tapahtumia matalalla kynnyksellä. Keväällä eskarit suunnittelevat yhdessä lasten kanssa 

3 yhteistä tapahtumaa, johon viskarit kutsutaan. Varhaiskasvatuksen esiopetuksen opettaja osallistuu tarvittaessa 5-vuotiaiden kevään vasukeskusteluun.

• Esikoulun ja koulun yhteistyöstä sovitaan syksyllä ja kirjataan esi- ja alkuopetuksen yhdessä oppimisen suunnitelma. Raitin eskariryhmille nimetään 

yhteistyöluokka ja esi- ja alkuopetuksen opettajat suunnittelevat säännöllistä yhteistä toimintaa koko lukuvuoden ajan. Koulun laaja-alainen erityisopettaja 

vierailee esiopetusryhmissä, konsultoi esiopetuksen opettajia ja tutustuu tuleviin koululaisiin. 

• Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta ja arvioinnista. Suunnitelman laadinta on prosessi, jossa on useita 

työvaiheita. Se sisältää lapsen vahvuuksien, tarpeiden ja mielipiteiden selvittämistä ja havainnointia sekä lapsen aiemman vasun toteutumisen arviointia.

Prosessin työstämiseen, havainnointiin, dokumentointiin ja arviointiin osallistuu moniammatillisesti koko lapsen kanssa toimiva kasvattajatiimi. Lapsen 

vasuun kirjataan pedagogiset tavoitteet ja toimenpiteet sekä lapsen mahdollisesti tarvitsemat tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen. Lasten 

varhaiskasvatussuunnitelmiin kirjatut lapsen vahvuuksista ja tarpeista nousevat pedagogiset tavoitteet ja toimenpiteet muodostavat pohjan lapsiryhmän 

toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lapsen vasua arvioidaan ja täydennetään yhteistyössä lasten ja huoltajien kanssa vuodessa ja aina lasten 

tarpeiden sitä edellyttäessä. 



Viestintä ja yhteistyö
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• Lasten ja huoltajien osallisuus päivähoidon arjessa on meille tärkeää. Yhteistyön perustana on keskinäinen luottamus, avoimuus ja arvostus. 

Haluamme, että lapsi sekä huoltajat tuntevat itsensä tervetulleiksi yksikköömme. 

• Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö alkaa aloituskeskustelulla tutustumisvaiheessa. Lapsen varhaiskasvatus- (vasu) ja lapsen esiopetuksen 

oppimissuunnitelma (leops) –keskustelujen lisäksi 4-vuotiaiden lasten huoltajien kanssa käydään Hyve 4-keskustelu. Päiväkodissamme 

toteutetaan Neuvola päiväkodissa-toimintamallia, joka tarjoaa mahdollisuuden osallistua lapsen 3-vuotis neuvolatarkastukseen päiväkodissa.

• Lasten vasuun kirjatut pedagogiset tavoitteet huomioidaan ja niitä käytetään ryhmän toiminnan suunnittelun pohjana ja täydennetään ryhmän 

pedagogiseen suunnitelmaan. Lapset ovat osallisina suunnittelemassa ja toteuttamassa erilaisia projekteja. Lapsen vasua arvioidaan läpi 

vuoden kasvattajatiimeissä ja vanhempien ja lasten kanssa keskustellen. Arvioinnin tarkoituksena on toiminnan kehittäminen, tavoitteellisuus ja 

suunnitelmallisuus.

• Viestinnässä ollaan siirtymässä vuoden vaihteessa sähköiseen ryhmäportfolioon, jossa viestitään ryhmän tavoitteista, toiminnasta ja arvioinnista. 

Sähköinen portfolio on pedagogisen dokumentoinnin väline, jolla toimintaa tehdään näkyväksi työyhteisölle ja perheille. Sähköisen portfolion 

alkuun liitetään myös infosivu, jossa kerrotaan tulevista tapahtumista. Yleiseen päiväkodin toimintaan liittyvä viestintä tapahtuu edelleen 

sähköpostitse.

• Yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi vanhempainillat, mahdolliset vanhempainryhmän tapaamiset ja yhteiset tapahtumat maailmantilanne 

huomioiden. Viestintää toteutetaan päivittäisissä kohtaamisissa vanhempien kanssa, sähköpostitse ja mahdollisesti ilmoitustauluilla. 

Vanhempainillat ja vasu-keskustelut voidaan toteuttaa myös Teams-sovelluksen välityksellä. 

• Muita yhteistyökumppaneitamme ovat kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, suomi toisena kielenä opettaja, esiopetuksen kuraattori ja 

psykologi, lastensuojelu, lastenneuvola, terapeuttiset palvelut, eri kulttuurintarjoajat, urheiluseurat, koulu.



Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus

• Varhaiskasvatusyksiköissä käynnistetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinta 2020-21. Tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuustilanteen kartoitukseen osallistui koko yhteisö 2/2021 ja seuraavat toimenpiteet valittiin käydyn keskustelun pohjalta:

Tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä: 

* Yleiseksi aiheeksi valittiin leikki ja sen mahdollistaminen. Emme rajaa tyttöjen ja poikien leikkejä ja tekemistä sukupuolittuneesti. Leikissä kaikki 

roolit ovat sallittuja. Aikuinen mahdollistaa kaikille monenlaisia asioita. Jokainen lapsi saa olla kiinnostunut siitä, mistä itse tykkää. Aikuinen puuttuu 

sukupuolittuneeseen keskusteluun ja naljailuun, jos sellaista ryhmässä ilmenee.

Toimenpide: Pyrimme murtamaan ahtaita sukupuolirooleja ja kannustamme lapsia hakeutumaan omien kiinnostuksen kohteiden pariin.

Toimenpide: Aikuinen mukaan lasten pohdintaan, jos ja kun sukupuoliaihe nousee esiin lasten keskusteluissa.

Yhdenvertaisuutta edistäviä toimenpiteitä:

* Yleiseksi aiheeksi valittiin mahdollisuuksien tasa-arvo. Tärkeää, että kaikille on välineitä käytössä varhaiskasvatuksessa. Huomioimme, ettei 

”välineurheilu” ja erilaistuminen ala jo päiväkodissa. Myös päiväkodille hankitaan lainattavia välineitä. Voidaan miettiä myös vaihtoehtoista tekemistä, 

mutta koko ryhmä ei voi kuitenkaan jäädä suunnitellusta tekemisestä paitsi, jos jollakulla ei välineitä.

Toimenpide: Lähtökohta on, että huomioimme yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua eli positiivinen diskriminaatio.

* Yleiseksi aiheeksi valittiin myös katsomus- ja kulttuurikasvatus. Tutustutaan niihin katsomuksiin, joita omassa ryhmässä on. Katsomuksista voi 

keskustella lasten kanssa avoimesti, jos ja kun aiheita nousee esille lapsilta. Vältämme jyrkkiä mielipiteitä ja kannustamme lapsia hyväksymään, että on 

olemassa erilaisia tapoja ajatella ja kaikki on yhtä arvokkaita. Vanhemmat voivat tulla kertomaan päiväkodille heidän omasta kulttuuristaan, jotta 

pääsemme tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin.

Toimenpide: Tärkeässä osassa kasvattajan malli ja esimerkki suhtautua katsomuksiin ja kulttuureihin, on monenlaisia tapoja, eikä oma tapa ole ainoa 

tapa ajatella. 
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