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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

• Vuorovaikutus ja ilmapiiri

• Osallisuus, 
yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo

• Kulttuurinen moninaisuus 
ja kielitietoisuus

• Oppimisympäristöt

• Leikkiin ja 
vuorovaikutukseen 
kannustava yhteisö.

• Leikin merkitys.

• Oppiva yhteisö 
toimintakulttuurin
ytimenä.
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Toimimme sensitiivisesti ja tuemme lapsen aloitteita, 
toimijuutta ja ajatuksia

Rastilassa haluamme luoda sallivan ilmapiirin, antaa jokaisen lapsen toimia 
omalla, itselleen luontaisella tavalla. Kannustamme leikkiin ja positiiviseen 
vuorovaikutukseen.

Leikki on Rastilan lasten tärkein työ ja oppimistapa. Leikkimällä lapsi 
harjoittelee sosiaalisia taitojaan ja oppii ymmärtämään ympäröivää maailmaa. 

Olemme aidosti läsnä lapsen kanssa, katsomme lasta silmin puhuessamme 
hänelle. Autamme lasta kertomaan mitä hän toivoo; havainnoimme herkästi 
myös lapsen tunteita ja olotilaa vuorokauden eri aikoina.

Huomioimme jokaisen lapsen hyvät voimavarat ja osaamiset ja käytämme niitä 
apuna uusien taitojen oppimisessa. Kehumme lasta siitä mitä hän osaa, ja 
kannustamme yrittämään sitä mikä on vielä harjoiteltavaa. 



Oppimisympäristö ja yhteisö 

Moni lapsi on hoitovuoron aikana useamman ryhmän jäsenenä, 
koska vuoro saattaa alkaa esim. iltapäivällä omassa ryhmässä, 
illalla yhdistetyssä ryhmässä ja yöllä ja seuraavana aamuna 
muiden yötä olleiden kanssa aamuryhmässä.   Eri ryhmätilojen 
erilaiset leikkipaikat ja lelut monipuolistavat lapsen leikki- ja 
oppimismahdollisuuksia.  Ryhmät käyttävät lisäksi 
oppimisympäristönä lähimetsää ja rantoja, leikkipuistoja, 
Vuotaloa, kirjastoa ja muita sopivia paikkoja. 

Kaikki aikuiset ovat Rastilassa kaikkia lapsia varten. Omassa 
ryhmässä arkipäivisin lapsi kohtaa tutuimmat kasvattajat, mutta 
iltaisin ja viikonloppuisin myös muut yhteisön aikuiset tuntevat 
lapsen tarpeet ja teemme kaikkemme, että lapset kokevat kaikki 
Rastilan työntekijät tutuiksi ja turvallisiksi. 



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Reilun kaverin sopimus” tehdään lasten kanssa jokaisessa ryhmässä toimintakauden alussa. 
Sopimus kuvitetaan ja laitetaan lasten näkyville, jotta siihen voidaan palata tarvittaessa. Aikuiset 
auttavat lapsia puhumaan toisilleen positiivisesti ja huomioimaan toisenkin lapsen tunteita.

Tuemme monipuolisten kaverisuhteiden syntymistä säännöllisesti leikkiparitoiminnalla, jossa 
aikuinen jakaa lapset pareihin niin että kaikilla on uusi leikkikaveri tai pienryhmä. Näin lapset 
saavat mahdollisuuden uusiin ideoihin ja uusiin ystäviin. Lapset saavat uusia leikkikavereita myös 
vuorohoidon ilta- ja viikonloppuvuoroissa, joissa on paikalla aina eri ikäisiä lapsia kaikista ryhmistä.

Leikissä tulee usein eteen ristiriitatilanteita ja leikki on paras paikka oppia 
niiden ratkaisemista. Lapsia autetaan kertomaan oma näkemyksensä ja 
ymmärtämään riidan toisen osapuolen ajatuksia. MiniVerso-sovittelun avulla
opetellaan rakentavia keinoja ristiriitojen ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Aikuisten säännöllinen läsnäolo leikeissä ehkäisee kiusaamista ja tukee 
lasten vertaissuhteiden syntymistä. Henkilöstön esimerkki myönteisestä 
vuorovaikutuksesta vahvistaa koko ryhmän turvallista ilmapiiriä. 
Huomioimme jokaisen lapsen vahvuudet ja voimavarat, ja autamme 
lasta kertomaan kavereille mielipiteensä ja toiveensa.
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus

• Varhaiskasvatusyksiköissä käynnistetään 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien 
laadinta 2020-2021. 

• Suunnitelmien laadinta käynnistyy vuoden 
2020 loppuun mennessä tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustilanteen kartoituksella ja 
siihen osallistuu koko yhteisö. 

• Kartoituksesta nostetaan 1-2 tasa-arvoa ja 
1-2 yhdenvertaisuutta edistävää 
toimenpidettä.
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Esiopetus vuorohoidossa 
Esiopetusryhmä Muumit:  ryhmän pedagoginen toiminta muovautuu lasten omien yksilöllisten tarpeiden ja 
vanhempien kanssa pidettävien leops-keskustelujen pohjalta. 

Esiopetuksessa noudatetaan kaikkia päiväkodin toimintasuunnitelmassa sovittuja toimintaperiaatteita. Teemme 
yhteistyötä lähialueen koulujen kanssa yhdessä opettajien ja rehtoreiden kanssa laaditun yhteistyösuunnitelman 
mukaan. Esiopetuksessa toimintaympäristö on laaja ja toiminnallinen, käytämme oppimisympäristönä koko 
kaupunkia mahdollisuuksien mukaan.

Esiopetus räätälöidään jokaiselle lapselle hänen hoitoaikojensa perusteella yksilöllisesti, vanhempien kanssa. 
Huolehdimme että lapsi on riittävästi mukana vertaisryhmän yhteisessä esiopetuksessa, mutta hänen päivänsä 
eivät muodostu liian pitkiksi. 

Rastilan vuorohoidossa lapsen esiopetuksen kokonaisuus tehdään lapselle 
helpommin hahmotettavaksi monien käytäntöjen avulla: Käytämme esiopetuksen 
runkona lapsen omaa työkirjaa, ja huolehdimme että siinä olevat oppimistehtävät 
tehdään lapsen kanssa esim. illalla, jollei hän ole paikalla muun ryhmän tehdessä 
tehtäviä .Jokaisella on myös ”kuvapäiväkirja” johon lapsi kuvittaa päivän aiheita. 
Ilta- ja viikonloppuryhmässä on esiopetusikäisille tehtäviä, joita hänen kanssaan 
tehdään kun lapsella on sopiva vireystila siihen.
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Toimintakauden tavoitteet 
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)

Varhaiskasvatusyksiköiden toimintavuodelle asettamat tavoitteet:
Rastilassa toimintavuoden tavoite on vuorovaikutus-toimintakulttuurin kehittäminen.
Arvoimme ja tutkimme vuorovaikutustamme, sekä sen vaikutusta lasten kohtaamiseen ja hyvinvointiin.  
sitoudumme palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen, kiinnitämme huomiota palautteen antamisen ja 
vastaanottamisen tyyliin ja tapaan.
Huomiomme lasten reaktiot omaan vuorovaikutustapaamme ja opimme siitä. 
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Ennen vuorohoidon alkamista päiväkodinjohtaja ja henkilökunta neuvoo perheelle aloituksen käytänteet,                  
ja kertoo mitä kannattaa ottaa huomioon jotta lapsella olisi mahdollisimman hyvä olla vanhempien tarvitsemissa 
vaihtelevissa hoitoajoissa ja päiväkodin erilaisissa tilanteissa. 
Sovimme perheen kanssa millä tavalla lapsen aloitusta helpotetaan; käytössä on mm. perheen kuvat, jotka 
lapsella on vierellään aina kun tarvitsee vahvistusta siihen että rakkaat vanhemmat ovat olemassa, vaikka 
heitä ei näy.

Yhdessä vanhempien kanssa huolehdimme että lapsella on mahdollisimman pysyvä 
vuorokausirytmi, vaikka hän on päiväkodissa vuorokauden eri aikoina. Järjestelemme niin että vanhemmat ja lapsi ovat 
ehtineet tutustua mahdollisimman moneen työntekijään ennen lapsen aloitusta. 
Lisäksi eteisissä on päivittäin näkyvillä juuri sinä päivänä paikalla olevien työntekijöiden kuvat ja työvuorot 
jotta perhe voi tullessaan lapsen kanssa katsoa, ketkä ovat vuorossa.

Suosittelemme että harjoittelujaksolla perhe käy tutustumassa lapsen ryhmään erilaisina kellonaikoina. Tutustumisjakso 
on jokaiselle lapselle juuri hänen tarpeidensa pituinen. Tutustumisjakson aikana 
vanhempien kanssa käydään aloituskeskustelu, jossa he kertovat lapsestaan ja toivomuksistaan 
varhaiskasvatuksen suhteen.

Lapsiryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon lapsen hoitoajat, kaverisuhteet, jatkuvuus ja sopiva vertaisryhmä.

•
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen vuorohoidossa



Viestintä ja yhteistyö
Huoltajat saavat aina tulla osallistumaan toimintaan. Koska huoltajat ovat vuorotyössä eri rytmeissä, 
emme järjestä vain yksittäisiä vanhempainiltoja, vaan esim. osallistumista johonkin toimintaan 
yhdessä lapsen kanssa pidemmällä aikavälillä. Myös isovanhemmat ja kaikki lapsen läheiset ovat aina tervetulleita.

Ryhmien toimintaa kuvaamme päiväkodin Instagram-sivulle ( paivakotirastila ). Ryhmät lähettävät perheille 
kuukausitiedotteita, joissa kerrotaan menneestä ja tulevasta toiminnasta sekä muista ajankohtaisista asioista.

Aloitus-, Vasu- ja Leopskeskustelut ja päivittäiset keskustelut ovat tärkeitä kanavia vanhempien osallistumiselle. 
Järjestämme myös sekä ryhmien omia että koko yksikön yhteisiä juhlia ja esim. aamukahveja perheille.

Teemme yhteistyötä monien kumppanien kanssa, esim. 
kirjasto, neuvola, terapeutit, perheneuvola, 
Suomi toisena kielenä-opettaja, varhaiskasvatuksen 
kiertävä erityisopettaja, seurakunta, museot, 
toiset päiväkodit, koulut jne.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 13



Pedagoginen dokumentointi, arviointi ja kehittäminen
Pedagogisen toiminnan dokumentoinnin ja arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä 
lasten kehityksen ja oppimisen edellytysten parantaminen.

Haastattelemme lapsia, he piirtävät ja näyttävät asioita päiväkodin arjesta, kukin oman 
ikätasonsa mukaan. Havainnoimme lapsia ja heidän toimintaansa, kaverisuhteita ja osallisuuttaan.  
Jokaisella kasvattajalla on myös omanlainen kokemus lapsesta, koska näemme lapsia eri tilanteissa 
ja eri vuorokauden aikoina. Keskustelemme näistä yhdessä ja kokoamme tietoja vasukeskusteluja varten.
Toiminnasta otetaan kuvia ja niistä keskustellaan lasten kanssa.  
Myös vuorohoidon työntekijöillä on käytössä yksittäisten lasten ajankohtaiset 
varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteet, jotta jokainen voi tukea lasta hänen 
erilaisissa tilanteissa iltaisin ja viikonloppuisin.

Kehittämispäivillä, työilloissa ja pedagogisissa kokouksissa arvioimme 
toimintaa säännöllisesti, ja kehitämme yhteisiä toimivia dokumentointitapoja. 
Viikoittaisissa tiimipalavereissa arvioimme onko aikuisten 
toiminta edistänyt ryhmän tavoitteisiin pääsyä, vai pitääkö jotain 
toimintatapaa muuttaa. 
Jokainen arvioi omaa työtään kulloinkin kehittämiskohteena olevan 
tavoitteen mukaan. Annamme myös kehittävää palautetta toisillemme.
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