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Luhtisen päiväkoti  

Luhtinen on Palokan alueen vuoropäiväkoti. Päiväkoti on auki työhön ja päätoimiseen 
opiskeluun perustuvan tarpeen mukaisesti arkipäivisin klo. 5.00 - 22.30. Henkilökuntaan 
kuuluu päiväkodin johtaja, kahdeksan varhaiskasvatuksen opettajaa ja kahdeksan lasten-
hoitajaa. Lisäksi päiväkodissa työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varahen-
kilö sekä erityisavustajia. Poikkeava aukioloaika on henkilöstömitoituksessa lisäresur-
soitu kahdella kasvatusvastuullisella työntekijällä. Luhtisen kiinteistössä on myös vanhus- 
ja vammaispalveluiden toimintaa.  
 
Päiväkodin nettisivut: 
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/pa-
lokka-puuppola/luhtinen 
 

 
1. Ryhmä- ja henkilöstörakenne sekä johtaminen  
Päiväkoti jakautuu toimintatiloina kahteen kotipesään Kissankulmaan ja Koiramäkeen. 
Kissankulmassa toimii neljä ryhmää: Kisut 1-3v, Hiiret 1-3v, Hepat 2-4v ja Possut 2-4v 
Koiramäessä toimii kolme ryhmää: Pepit 3-5v, Tessut 3-5v ja Killet 6v 
Esiopetusta järjestetään Killet ryhmässä. 
 
Pedagogiikan toteutuksesta vastaa työpari tai kolmen kasvattajan tiimi. Työparissa toi-
nen kasvattaja on varhaiskasvatuksen opettaja ja toinen lastenhoitaja. Luhtisessa Killet 
on kolmen kasvattajan tiimi. Siinä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa sekä 
lastenhoitaja. Päiväkodin erityisopettaja toimii ryhmissä konsultoivassa roolissa sekä 
osallistuu tarvittaessa kasvatuskeskusteluihin huoltajien kanssa. Lastenhoitajan kelpoi-
suuden omaava varahenkilö paikkaa äkillisiä poissaoloja sekä vapauttaa henkilökuntaa 
varhaiskasvatuskeskusteluihin sekä erilaisiin suunnittelu- ja vastuualuetehtäviin. Erityis-
avustaja mahdollistaa lapsiryhmän jakamisen pienempiin osiin ja turvaa erilaisten sovit-
tujen tukitoimien toteuttamisen. Maanantaista torstaihin sama iltatyöntekijä vastaa toi-
minnasta talon sulkemiseen asti. Järjestelyillä pyritään takaamaan vuorovaikutussuhtei-
den pysyvyys. Päiväkodin ryhmät jakautuvat päivän aikana pienempiin osiin. Pienryhmä-
toiminnassa yksi aikuinen ohjaa ryhmänsä lapsia niissä taidoissa, joiden oppimista tukee 
kehitystason mukainen, pienempi ryhmäkoko. 
 
Päiväkodin johtaja toimii Luhtisen lisäksi myös Norolan ja Ritoniityn päiväkotien johta-
jana. Johtamisen tukena on apulaisjohtaja, joka on ryhmätyötä tekevä varhaiskasvatuk-
sen opettaja. Osa hänen työajasta on eriytetty apulaisjohtajan tehtäviin. Kolme päiväkotia 
muodostaa esimiesalueen, jolla on yhteinen johtotiimi. Siihen kuuluu päiväkotien apulais-
johtajat sekä erityisopettajat. Johtotiimi kokoontuu kuukausittain ja sen tarkoituksena on 
mm. arvioida pedagogiselle toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista, suunnitella 
henkilöstö- ja talousresurssin käyttöä sekä kartoittaa henkilöstön koulutustarpeita. Johto-
tiimin kokoonpano on asialistasta riippuen tarvittaessa laajempi, jotta laaja-alainen osaa-
minen ja kokemus tulee työyhteisön ja toiminnan hyväksi. Päiväkodin johtajan tai apulais-
johtajan pitämä kaikille avoin henkilöstöpalaveri on kahden viikon välein. Ryhmäkohtaiset 
tiimipalaverit pidetään joka viikko. Keskeisin johtamista tukeva ja työyhteisön toimintaa 
vahvistava tekijä on työstään ja työyhteisöstään kiinnostunut osaava työntekijä. 
 

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/palokka-puuppola/luhtinen
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/palokka-puuppola/luhtinen
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2. Hyvästä alusta hyvään päiväkotiarkeen 

”Jyväskylän varhaiskasvatuksessa painotetaan hyvää arkea ja sensitiivistä vuorovaikutusta, jotka 
edistävät lasten ja aikuisten hyvinvointia. Hyvä arki muodostuu lämminhenkisestä yhdessäolosta, 
koko päivän kattavasta monipuolisesta, pedagogisesti suunnitellusta toiminnasta sekä päivittäi-
sestä fyysisestä aktiivisuudesta, levosta ja ruokailosta.”  
 

Lapselle ja huoltajille hyvän päiväkotiarjen ensimmäinen vaihe on hyvä alku prosessi. 
Päiväkodista otetaan yhteyttä kun päätös päiväkotipaikasta on tullut. Silloin sovitaan päi-
väkotiryhmän aikuisen tutustumiskäynti kotiin. Lapselle on tärkeää tutustua ja rakentaa 
luottamusta uuteen aikuiseen tutussa ympäristössä, omassa kodissa. Hyvä alku proses-
sissa tutustutaan ja käydään läpi lapselle ominaisia toimintatapoja arjen eri tilanteissa. 
Kotikäynnin jälkeen tutustutaan päiväkotiin, kunnes on aika aloittaa päiväkotiarki.  
 

2.1 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu). Se laaditaan ryhmän varhais-
kasvatuksen opettajan tai lastenhoitajan toimesta yhteistyössä huoltajan kanssa syksyllä 
tai hoitosuhteen ensimmäisten viikkojen aikana. Ryhmän henkilökunta huomioi lapsen 
vasun pedagogisen toiminnan suunnittelussa. Ryhmän opettajalla on kokonaisvastuu va-
suun kirjattujen tavoitteiden toteutumisesta. Kevään varhaiskasvatuskeskustelussa arvi-
oidaan tavoitteisiin pääsemistä ja yhteistyötä. Mahdollisuuksien mukaan sama varhais-
kasvattaja jatkaa lapsen kanssa myös seuraavaan toimintakauden ryhmässä. 
 
2.2 Leikki. Luhtisessa se on oppimisen keskeisin menetelmä. Leikissä oppii monia 
asioita (mm. arjen taidot, vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisutaidot, ajattelutaidot, kie-
lelliset taidot, matemaattiset taidot, hienomotoriset ja karkeamotoriset taidot). Lapsi voi 
olla ryhmän leikeissä kiinnostunut paloautoista. Kiinnostus dokumentoidaan ja huomioi-
daan kun ryhmän toimintaa suunnitellaan ja asetetaan tavoitteita. Kasvattaja rikastuttaa 
paloautoleikkiä, joten leikki monipuolistuu ja siihen tulee jatkuvuutta. Oppimisen eri alueet 
konkretisoituvat: Kielelliset taidot: kuvakirjat, laulut ja lorut paloautoista, vuorovaikutustai-
dot: vuorottelu vesiletkun käytöstä. Huomioidaan ajattelutaidot ja ongelmanratkaisu: 
mistä voisi rakentaa paloauton, mitä tarvikkeita paloasemalle tarvitaan. Aiheeseen liite-
tään keskustelu ja pohtiminen turvallisuudesta. Perehdytään matemaattisiin taitoihin: lu-
kumäärien laskeminen, arjen taitoihin: pukeminen palomiehen tavoin. Tutustutaan käden-
taitoihin: pahvilaatikkopaloauton maalaus, liikunnallisiin taitoihin: palomieshippa. 

 
Pienryhmätoiminnan organisointia: Petteri Mikkolan koulutusmateriaalia, Jyväskylän paviljonki 21.8.2018 
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2.3 Osallisuus. Luhtisessa se on kuulluksi tulemista ja ryhmään kuulumista. Lap-
sella on oikeus saada kokemus omista vaikutusmahdollisuuksista. Havainnointi ja lap-
seen tutustuminen ovat tärkeitä osallisuuden vahvistamisessa. Leikissä mahdollistuu lap-
sen osallisuus. Aikuinen auttaa liittymään leikkiin, kehittämään leikkiä. Lapsi ideoi ja ra-
kentaa leikkiä itse. Aikuisen vastuulla on turvata positiivinen, lämmin ja vuorovaikutteinen 
ilmapiiri niin aikuisten kuin lastenkin välillä. Henkilöstö vastaa siitä, että lapsi ja huoltajat 
kokevat olevansa tervetulleita päiväkotiin. Luhtisessa lapsille ja aikuisille puhutaan kunni-
oittavaan sävyyn. Kaikkien ajatuksia pidetään tärkeinä.  
 
Lapsen kuuleminen  
‒ Kasvattaja kuuntelee lasten ideoita ja toiveita sekä viikkosuunnitelmat laaditaan yh-
dessä lasten kanssa (esim. ryhmissä on käytössä lasten toiveiden taulu/puu)  
‒ Sääntöjä mietitään yhdessä lasten kanssa  
‒ Lelut ja tarvikkeet ovat lasten saatavilla sekä hankinnoissa kuunnellaan lasten toiveita. 
‒ Oppimisympäristöä järjestellään yhdessä lasten kanssa  
‒ Lapsilta kerätään säännöllisesti palautetta, esimerkiksi hymynaamat/mutrusuut, havain-
nointi ja sanalliset palautteet  
‒ Lepo- ja nukkumiskäytännöt sovitaan perheiden kanssa  
 
Huoltajien kuuleminen  
‒ Hyvä alku, aloituskeskustelut, tutustuminen ja kotikäynnit  
‒ Päivittäiset kohtaamiset tuonti- ja hakutilanteissa  
‒ Ennakkoon sovitut keskustelut, esimerkiksi vasukeskustelu  
‒ Asiakaspalautteet ja arvioinnit  
‒ Yhteiset tapahtumat, vanhempainillat  
‒ Huoltajilta kysytään palautetta ja toiveita kirjallisesti vähintään kerran toimintakauden 
aikana sekä vasukeskusteluiden yhteydessä  
‒ Huoltajat kutsutaan osallistumaan lapsensa päiväkotipäivään  
‒ Huoltajat voivat myös halutessaan vierailla päiväkotiryhmässä esimerkiksi kertomassa 
omasta työstään tai harrastuksestaan  
‒ Toiminnalliset tapahtumat perheille  
‒ Pedagogisena tavoitteena on lasten kokonaisvaltainen hyvinvointi. 
- Hyvinvointia tukee osallistumisen kokemus, jossa toiveilla ja mielipiteillä on merkitystä 
ja vaikutusta toimintaan.  
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3. Laadulliset tavoitteet  
 
1. Palvelu: Pedagogiikan näkyväksi tekeminen  

• Päivälistaan huoltajille tiedoksi: 
o päivittäinen pedagoginen toiminta, siitä toimintakuvaus, mihin oppimisen 

alueeseen se liittyy, mitä siinä ollaan oppimassa 
 
2. Työyhteisö: Yhtenäinen tiimipalaverirakenne 

• Lapseen liittyvät asiat  

• Pedagogiikkaan liittyvät asiat  

• Tiimi- ja työyhteisöasiat  

• Toiminnan arviointi & palaute työkaverille  

• Kirjaukset Pedagoginen suunnitelma lomakkeeseen 
 
3. Lapset: Osallisuuden vahvistaminen toiminnan suunnittelussa 

• Toiminnan suunnittelun pohjaksi dokumentoidaan jokaisen lapsen kiinnostuksen 
kohde/ tekemisen toive 4-6 kertaa toimintakaudessa 

 
 

4. Kehityksen ja oppimisen tuki  
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ja lapsen kehityksen ja oppimisen tuen järjestä-
misessä on käytössä tuen kolmiportainen malli. Siihen kuuluu yleinen tuki, tehostettu 
tuki, sekä erityinen tuki. Kehityksen ja oppimisen tuki toteutetaan muokkaamalla toimin-
tatapoja, toiminnan sisältöjä ja oppimisympäristöä lapsiryhmän tarpeita vastaaviksi. Hen-
kilöstön osaamista vahvistetaan täydennyskoulutuksella, jonka avulla otetaan käyttöön 
mm. erilaisia pedagogisia menetelmiä. Huoltajien kanssa yhdessä sovitut, lapsen hyvin-
vointia edistävät kasvatukselliset periaatteet ja toimintatavat kirjataan niin konkreettisesti 
lapsen yksilölliseen suunnitelmaan, että niiden toteutumista voidaan arvioida.  
 
Kehityksen ja oppimisen yleinen tuki kuuluu kaikille lapsille. Yleisessä tuessa huomioi-
daan lapsen yksilölliset erot kehityksessä, oppimisessa, temperamentissa ja kiinnostuk-
sen kohteissa. Jokaisella lapsella on omia vahvuuksia, joiden pohjalta yksilöllistä tukea 
suunnitellaan ja annetaan. Hyvä yleinen tuki on kaiken varhaiskasvatuksen toiminnan pe-
rusta ja arjessa tehtyjen havaintojen pohjalta rakennetaan koko lapsiryhmän toimintaa. 
Yksilöllistä tukea lapselle suunnitellaan yhdessä huoltajien kanssa ja tuen tarve ja mene-
telmät kirjataan lapsen omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Henkilöstö kertoo omista 
lapsesta tehdyistä havainnoistaan ja vanhemmat tuovat yhteiseen keskusteluun kodin 
näkökulman. Huoltajat ja henkilöstö päättävät yhdessä, millaisilla kodin ja varhaiskasva-
tuksen tavoitteilla ja menetelmillä lasta tuetaan. Varhaiskasvatuksessa kaikki arjessa ta-
pahtuvat tilanteet ovat kasvatus- ja oppimistilanteita, joita hyödynnetään tuen antami-
sessa esim. pukemisessa opitaan mm. motorisia taitoja, silmän- ja käden yhteistyötä, ke-
hon hahmottamista, asioiden nimeämistä, keskittymistä ja voimansäätelyä.  
 
Kun yleinen tuki ei riitä lapselle, tarvitaan tehostetumpaa tukea. Sitä järjestetään silloin 
kun tarvitaan yksilöllistä tukea usealla kehityksen osa-alueella ja tuen tarve on pidempiai-
kainen. Erityistä tukea tarvitaan silloin kun lapsella on kokoaikainen ja jatkuva yksilölli-
sen tuen tarve. 
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Kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisestä vastaa päiväkodin johtaja. Tuki on pedago-
gisia, rakenteellisia ja hyvinvointia tukevia muita järjestelyjä. Kehityksen ja oppimisen pe-
dagogisista järjestelyistä vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Pedagoginen tuki voi 
olla konsultoivaa, ajoittaista tai jaksottaista tukea henkilökunnalle, lapsiryhmälle tai lap-
selle. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa myös monialaisen yhteistyön koordinoin-
nista yksittäisen lapsen asioissa. Hyvinvointia tukevia muita järjestelyjä ovat esimerkiksi 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden ohjaus ja konsultaatio. 
 
Tukimuotoina ovat arjessa toistuvien tilanteiden hyödyntäminen opetuksessa 
-pukemistilanteet, ruokailu, päivälepo, siirtymätilanteet, leikki 
-oman toiminnan ohjaamisen ja itsesäätelyn tukeminen (kuvat, sanoittaminen, pelisään-
nöt, piirtäminen) 
-kasvattajien sensitiivisyys ja läsnäolo aikuisen ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa 
 
Turvallisuuden vahvistaminen 

- ennakointi (kuvat, piirtäminen, tiimalasi, käsikello) 

- tunne- ja turvataidot materiaali käytössä viisivuotiailla 

- tunnetaitojen opetteleminen (tunnistaminen ja nimeäminen, kuvat, askeleittain, piki 

materiaali) 

- kiusaamiseen puuttuminen 

- aikuisen läsnäolo lapsiryhmässä 

 
Myönteinen kasvun tukeminen 
-kehut ja tsemppipeukut, kannustaminen, palkitseminen yksilö- ja ryhmätasolla 
-lapsen kuuleminen ja osallisuuden mahdollistaminen, toiveleikit ja -tekemiset esim. toi-
vepilvet, toivetimantit 
 
Lapselle sopivien opetusmenetelmien ja toimintatapojen valitseminen 
-strukturoitu ja kuvitettu päiväjärjestys 
-pienryhmätoiminta 
-leikin tai leikkitilan valitseminen kuvien avulla 
- toiminnan porrastaminen 
-erityisavustajaresurssin käyttäminen 
-menetelmälliset ja toiminnalliset pienryhmät esim. Hali-nalle, vuorovaikutusleikki, S2 –
suomi toisena kielenä ryhmät 
- opetuksen strukturointi (havainnollistaminen, konkreettisuus kuvilla ja esineillä, moni-
kanavainen opetus aistien avulla liikkuen, leikkien ja tutkien) 
- opetusmenetelmät (mallioppiminen, riittävä toisto, monikanavaisuus, havainnollisuus, 
toiminnallisuus, leikki) 
 
Kasvattajien yhteistyö 
-työyhteisö, huoltajat, muut asiantuntijat, neuvola, koulu 
- huolehtia lapsen hyvinvoinnin perustasta (ruokailu, hygienia, ulkoilu, lepo ja uni) 
 
Yksilöllinen hoidon tarve 
 -pitkäaikaissairauksien hoito ja lääkintä 
 
 
 

• Käyt työhöntulokeskustelun oman lähimmän esimiehesi kanssa. 
Keskustelussa tutustutaan perehdyttämiseen kuuluviin asioihin ja 
perehdyttämisen tavoitteisiin. Perehdyttämisjakson päätteeksi, kun 
olet asettunut taloon, mietitte esimiehesi kanssa yhdessä, ovatko 

Kun aloitat työsi Jyväskylän kaupungilla 


