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1. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta 

 

Haukkamäen päiväkoti 

• Avoinna klo 6.30-17.00 

• Esiopetusaika klo 8.30-12.30 

• Alueen perhepäivähoitolasten varahoitopaikka 

• Henkilökunta 
o 16 varhaiskasvatuksen opettajaa 
o 13 lastenhoitajaa 
o 3 erityisavustajaa 
o 1 pohjoisen varhaiskasvatusalueen erityisavustajien varahenkilö 
o 3 varahenkilöä 
o 1 varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) 

 

Kirrin päiväkoti 

• Avoinna klo 6.30-17.00 

• Esiopetusaika klo 8.30-12.30 

• Henkilökunta 
o 6 varhaiskasvatuksen opettajaa 
o 6 lastenhoitajaa 
o 2 erityisavustajaa 
o 1 varahenkilö 
o 1 varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) 

 

1.1 Johtamisen rakenne  

Haukkamäen varhaiskasvatusaluetta johtaa Haukkamäen päiväkodin johtaja. Molem-
missa päiväkodeissa toimii oma apulaisjohtajansa. Alueen johtotiimiin kuuluvat päiväko-
din johtajan lisäksi apulaisjohtajat ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat sekä tarvittaessa 
tiimivastaavat ja mentorit. 
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1.2 Tehtävänkuvat 

Varhaiskasvatuksen opettaja 

• vastaa oman ryhmänsä pedagogisen toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta, arvi-
oinnista ja kehittämisestä 

• vastaa lasten henkilökohtaisten varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien laati-
misesta 

• vastaa tiiviistä yhteistyöstä henkilöstön, vanhempien ja yhteistyötahojen kanssa 

Lastenhoitaja 

• vastaa lasten hoidosta ja huolenpidosta, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä 
sekä lääkehoidon toteuttamisesta koulutuksensa mukaisesti 

• osallistuu yhdessä tiimin kanssa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteutukseen, 
arviointiin ja kehittämiseen sekä vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön 

• osallistuu lasten henkilökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien tekemiseen mo-
niammatillisen tiimin jäsenenä 

Erityisavustaja 

• osallistuu lapsen ohjaukseen ja auttamiseen sekä itsenäisen toiminnan tukemiseen 

• osallistuu yhtenä tiimin jäsenenä lapsen ohjaukseen, auttamiseen ja itsenäisen toi-
minnan tukemiseen ja osallistuu lapsen varhaiskasvatus- (VASU, ESIOPS ja 
HOJKS) ja toimintasuunnitelman tekemiseen, toteutukseen ja arviointiin yhdessä 
ryhmän tiimin kanssa. 

Varahenkilö 

• Varahenkilönä työskentelevän lastenhoitajan tehtävänkuvaan kuuluu ensisijaisesti 
omalla esimiesalueella, useammassa yksikössä ja ryhmässä, äkillisissä ja lyhyissä 
poissaoloissa sijaistaminen sekä varhaiskasvatuksen opettajien suunnittelu, arvi-
ointi ja kehittämisajalla varahenkilönä toimiminen.   

• Sijaistaessaan varahenkilö työskentelee yhtenä ryhmän työntekijänä ja osallistuu 
omalta osaltaan ryhmän toimintaan, varhaiskasvatukseen ja kasvatusyhteistyöhön. 
  

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) 

• VEO vastaa siitä, että yleinen tuki toteutuu laadukkaana varhaiskasvatuksena. Te-
hostetun tuen lasten asioissa VEO on entistä tiiviimmin mukana ja vastaa siitä, että 
tuki lapselle toteutuu. VEO antaa erityisen tuen lapsille erityisopetusta ja vastaa 
siitä, että henkilökunta saa lapsen kanssa työskentelyyn ohjauksen ja koulutuksen.  

• VEO on aina henkilökunnan tukena ja saatavilla. 

• Huoltajat voivat olla suoraan yhteydessä varhaiskasvatuksen erityisopettajaan huo-
len asioissa ja veo osallistuu tarvittaessa vasu-keskusteluihin sekä moniammatilli-
siin yhteistyöpalavereihin 

• Haukkamäen veo Jaana Nyyssönen p. 050 432 3142 

• Kirrin veo Anna-Kaisa Helin p. 050 472 9032 
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1.4 Haukkamäen päiväkoti 

 

1.5 Kirrin päiväkoti 
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Lapsi
Tavoitteena hyvinvoiva ja 

oppiva lapsi

Hyvä, 

rauhallinen arki

• hyvä alku=pehmeä alku

•riittävä tutustuminen useana 
päivänä

•säännöllinen päivärytmi luo 
turvallisuutta

•aikuisen läsnäolo

•joustavuus suunnitelmissa ja 
aikatauluissa

Ravinto

•kiireetön ja positiivinen 
vuorovaikutuksellinen hetki

•keskustelevaan ruokakulttuuriin 
tähtäävä 

•maistamisen vapaaehtoisuus

•Sapere-menetelmä

•maistelutottumusten 
laajentaminen

•ruokatavat

Lepo

•lepohetki on 
lämminhenkinen tilanne

•lepohetken jälkeen 
hereillä oleville lapsille 
mahdollistetaan 
mielekästä tekemistä

Fyysinen aktiivisuus

•päivittäin:

•siirtymät

•spontaani liikunta

•liikunta omissa ryhmätiloissa

•aikuinen kannustaa aktiiviseen 
liikuntaan

•viikottain:

•metsä toimintaympäristönä

•jumppavuoro liikuntasalissa

Leikki
•annamme lapselle tilaa 
oppia leikin avulla päivittäin

•aikuinen on leikissä mukana

•aikuinen tukee leikin 
kehittymistä ja leikkiin 
liittymisessä

2. Toiminnan painopisteet  
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Lapsi
Tavoitteena hyvinvoiva 

ja oppiva lapsi

Pienryhmätoiminta, 
pedagoginen toiminta

•arjen pedagogiikka

•lapsen perustarpeiden huomioiminen

• lapsen kehityksen, oppimisen ja 
hyvinvoinnin tukeminen

•laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja 
oppimisen prosessin tukeminen

•erilaisten oppimisympäristöjen 
käyttäminen 

Vuorovaikutus 

•positiiivinen 
vuorovaikutusilmapiiri

•jokaisen kunnoitus, arvostus

•vertaissuhteet kavereiden kanssa

•sosiaalisten taitojen harjoittelu

•kiusaamisen ehkäisy: Piki ja Peli 
seis -menetelmät

•henkilöstön keskinäinen, 
ammatillinen vuorovaikutus 

•avoin toimintakulttuuri

•tavoitteellinen yhteistyö

•kasvatusyhteistyö henkilöstön ja 
huoltajien välillä

Osallisuus

•Lasten osallisuus

•lapsi saa olla oma itsensä

•Lapset saavat jakaa kokemuksia, 
ajatuksia ja tunteita 

•kuulluksi tuleminen ja toimintaan 
vaikuttaminen ikä- ja kehitystasolle 
sopivalla tavalla

•lapsen kuuleminen häntä 
koskevissa asioissa

•lasten toiveiden huomioiminen

•lasten sanattomien vihjeiden 
havainnointi

•Vanhempien osallisuus

•vanhempien viestien 
kuunteleminen ja arvostaminen

Dokumentointi
= Varhaiskasvatuksen näkyväksi 
tekeminen

•lapsi mukana dokumentoinnissa

•päivittäisten kuulumisten 
kertominen (mitä on tehty)

•Kuvat, videot ym.

•mistä lapset puhuvat, mistä ovat 
kiinnostuneita.

•lapselle tärkeitä asioita kotona, 
päiväkodissa, kerhossa pph:ssa

•lasten ideat, ajatukset 
vuorovaikutussuhteet
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3. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa 

3.1 Huoltajat perehdytetään toimintaan seuraavien asioiden kautta: 

 

• Hyvä alku –keskustelut perheiden kotona tai päiväkodilla  

• Pehmeä alku: tutustuminen useana päivänä, vanhemmat/koko perhe alkuun mu-
kana, mahdollisuus nähdä tilat ja henkilökunta 

• Hyvä alku -tapahtuma keväällä uusille perheille 

• Ryhmät tiedottavat säännöllisesti perheille toiminnastaan viikko-/kuukausikirjeissä  

• Ryhmien eteistä löytyvät viikko-ohjelmat kuvina 

• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluja (vasukeskustelu) pidetään jousta-
vasti alkusyksystä alkaen 1-2- kertaa toimintavuodessa 

• Päivän kuulumisista tiedottamisen käytänteet: päivälistoihin kirjataan jokaisen lap-
sen päivän kuulumiset ja sen päivän tärkeimmät tapahtumat, valokuvia otetaan 
joka ryhmässä. Niitä tulostetaan nähtäville eteisiin, käytetään Moi-sovellusta 

• Erilaiset tapahtumat vanhemmille/perheille: perinteisiä vanhempainiltoja vain van-
hemmille sekä toiminnallisia tapahtumia koko perheelle 

• Lasten ja perheiden toiveita toiminnalle kuullaan ja kirjataan kunkin ryhmän valitse-
malla menetelmällä. Ne ovat ryhmän tiloissa nähtävillä kaikille. 

3.2 Käytössä olevia tuen muotoja  

• Jyväskylän kaupungin yhteinen kiusaamisen ennaltaehkäisysuunnitelma on käy-
tössä. Menetelminä käytetään mm. PIKI ja PELI SEIS. Henkilökunta puuttuu kiu-
saamiseen heti, ketään ei jätetä leikin ulkopuolelle. 

• Pienryhmätoiminta ja suunniteltu yhteistoiminta 

• Kiittäminen, kehuminen, kannustaminen, peukuttaminen ja tarrapalkkiomenetelmä 

• Lasten leikki, sen havainnointi ja mallintaminen  

• Päivittäistoimintojen käyttö oppimisessa (pukeminen, ulkoilu, siirtymätilanteet) 

• Leikki-, tunne-, vuorovaikutus- ja kielikerhoja 

• Käytössä sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja koskevat menetelmät (Askeleittain) 

• Kuvien käyttö päivän eri tilanteissa, lauluissa, leikeissä, saduissa) 

• Sarjakuvittaminen, tukiviittomat  
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3.3 Yhteistyökumppanit 

 
Keski-Palokan koulu, neuvola, terapeutit, psykologi, sosiaalityö, oppilaitokset, perhepäi-
vähoito. Yhteistyötä tehdään pohjoisen varhaiskasvatusalueen muiden päiväkotien 
kanssa. 
 
Yhtenäinen opinpolku kulkee varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetuk-
seen. Esiopetusikäiset toimivat omissa kotiryhmissä, jolloin vertaisoppiminen mahdollis-
tuu. Varhaiskasvatusikäiset tutustuvat toisiinsa yhteisissä toiminnoissa, jotka voivat ta-
pahtua esiopetusryhmät tiloissa. Alueen lähikoulu on Keski-Palokan koulu, jonka kanssa 
yhteistyö on tiivistä ympäri vuoden. 
 

Esimiesalueella on oma oppilashuoltosuunnitelma koskien esiopetusikäisiä lapsia.  
 

4. Esimiesalueen laadulliset tavoitteet sekä niiden arviointi ja kehittä-
minen  • Käyt työhöntulokeskustelun oman lähimmän esimiehesi kanssa. K 

tutustutaan perehdyttämiseen kuuluviin asioihin ja perehdyttämisen tavoittei-
siin. Perehdyttämisjakson päätteeksi, kun olet asettunut taloon, mietitte esi-
miehesi kanssa yhdessä, ovatko tavoitteet toteutuneet.  

• Tutustutte lähimpiin työtovereihin ja työympäristöön sekä tiloihin.  

• Käytte läpi työtilat, kulkureitit, sosiaalitilat sekä mahdollisuudet työpaikkaruo-
kailuun.  

• Saat avaimen ja kulkukortin.  

• Tutustutte kulunvalvontalaitteiston käyttöön. Käytte läpi mahdolliset kulkurajoi-
tukset ja hälytysjärjestelmien toiminnan.  

• Käytte yhdessä läpi palkanmaksuun liittyvät keskeiset asiat (palkanmaksun 
ajankohta sekä matkalasku-, poissaolokäytännöt jne.)  

Valtakunnallinen VASU

KaupunginVASU
Alueen toimintasuunnitelma

Ryhmän pedagoginen suunnitelma

LAPSEN VARHAISKASVATUS- JA 
ESIOPETUSSUUNNITELMA
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Arviointi: Itsearviointilomake, kokemuksien arviointi ja kehittämistoimenpiteet 
 

 

Arviointi: Kyselyt vanhemmille, lasten haastattelut, päivälistojen kuukausittainen analy-
sointi varhaiskasvatuksen oppimisen alueiden näkökulmasta 

Tavoite 1: Toimiva, rauhallinen arki varhaiskasvatuksessa

Henkilökunnan vuorovaikutuksen 
jatkuva kehittäminen

- Tiimipelisäännöt

- Tiimin vahvuudet ja vastuut

Palautteen antaminen 

ja ottaminen

Jokaisen kunnioitus ja 
arvostus

Pedagogisen lukujärjestyksen 
työstäminen

Arjen sujuvuus,

ennakointi

Työtehtävien ja SAK-
aikojen näkyväksi 

tekeminen

Joustavien työtapojen 
arvostaminen

Tavoite 2: Pedagogisten toimintatapojen ja työvälineiden 
kehittäminen

Varhaiskasvatus-
suunnitelman 

näkyväksi tekeminen

Pedagoginen 
dokumentointi

Päivälistat

Kuvat ja toimintoja 
kuvaavat menetelmät

Eri ikäisten lasten yhtenäinen 
toiminta

Yhteinen suunnittelu 
ja toteuttaminen

Palaverikierto ja 
muistiot

Vuosikello ja 
suunnitelma 
tapaamisista

Viskaritoiminta

Uusien sähköisten 
järjestelmien 

opettelu

Henkilökunnan 
koulutus


