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1. KUVAUS RYHMÄRAKENTEISTA, HENKILÖSTÖRAKENTEESTA JA JOHTA-
MISESTA 
 

KUVAUS PÄIVÄKODEISTA 
 

Neulaskankaan päiväkoti 

 

• Esiopetuksessa työskentelee kolme varhaiskasvatuksen opettajaa, kolme lastenhoitajaa  

 

• Varhaiskasvatuksessa on töissä viisi opettajaa, yksi ryhmässä työskentelevä erityisopettaja 

sekä kuusi lastenhoitajaa.  

 

Säynätsalon päiväkoti 

 

• Säynätsalossa esiopetuksessa työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa. 

• Varhaiskasvatuksessa neljä varhaiskasvatuksen opettajaa ja viisi lastenhoitajaa. 

 

Muuratsalon päiväkoti 

 

• Esiopetuksessa työskentelee yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja yksi lastenhoitaja 

• Varhaiskasvatuksessa toimii yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi lastenhoitajaa.  

 

VARAHENKILÖN ROOLI JA TEHTÄVÄT 
 

• Alueella työskentelee neljä varahenkilöä. 

• Varahenkilö tutustuu kerran kuussa ryhmien pedagogisiin suunnitelmiin ja lasten sekä esi-

opetus- että varhaiskasvatussuunnitelmiin. 

• Varahenkilö työskentelee kaikissa ryhmissä ja hänen työtehtävänsä ovat varhaiskasvatuk-

sen lastenhoitajan tehtäviä.  

 

RYHMIEN MUODOSTAMINEN 
 

• Esiopetusryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä. Toiminta suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan 

yhdessä. 

• Lapsiryhmät on muodostettu kahden-kolmen työntekijän ryhmiksi. Lapsia on ryhmässä 14-21.  

• Lapsiryhmissä toimitaan pienryhmissä, jotka muodostetaan lasten tarpeiden mukaan.  

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/keljonkangas/neulaskangas
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/keljonkangas/neulaskangas
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/saynatsalo/saynatsalon-paivakoti
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/saynatsalo/saynatsalon-paivakoti
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/saynatsalo/muuratsalo
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/saynatsalo/muuratsalo
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JOHTAMINEN 
 

• Alueellamme toimii johtotiimi, johon kuuluvat päiväkodin johtaja, apulaisjohtajat (2) sekä varhais-

kasvatuksen erityisopettajat (2).  

• Päiväkodin johtaja vastaa alueen varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta.  

• Apulaisjohtajat ovat varhaiskasvatuksen opettajia, joille on viikoittain varattu aikaa hoitaa tehtävi-

ään päiväkodin arjen sujumiseksi. 

• Varhaiskasvatuksen opettajista kuusi toimii tiimivastaavana. Tiimivastaavat tekevät tiivistä yhteis-

työtä keskenään ja vastaavat tiiminsä toimivuudesta.  

Kolmella alueen varhaiskasvatuksen erityisopettajalla on merkittävä rooli pedagogiikan arvioin-

nissa, suunnittelussa ja kehittämisessä eri taloissa ja ryhmissä. 

 

2. HYVÄ ARKI JA LAADULLISET TAVOITTEET  
 

”Jyväskylän varhaiskasvatuksessa painotetaan hyvää arkea ja sensitiivistä vuorovaikutusta, jotka edistä-

vät lasten ja aikuisten hyvinvointia. Hyvä arki muodostuu lämminhenkisestä yhdessäolosta, koko päivän 

kattavasta monipuolisesta, pedagogisesti suunnitellusta toiminnasta sekä päivittäisestä fyysisestä aktiivi-

suudesta, levosta ja ruokailosta.”  

   (Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelma) 

 

• Tiimeissä tehdään syksyllä vuorovaikutuksen tiimisopimus, jota arvioidaan tiimipalavereissa sään-

nöllisesti ja se on nähtävillä ilmoitustaululla 

• Syksyllä 2020 koronatilanteen vuoksi vanhempainillat korvataan tiedotteen avulla tai järjestä-

mällä työpareittain pienimuotoinen vanhempainilta ulkona. 

 

 
 

• Alueellemme on yhdessä vanhempien kanssa tehty kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma. Se on näh-

tävillä päiväkotien ilmoitustaululla. Suunnitelma on lähetetty sen päivittämisen yhteydessä kotei-

hin sähköisenä versiona. 
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• Aikuiset ruokailevat lasten kanssa samassa pöydässä oman lapsiryhmänsä kanssa.  

• Lasten päivälepo on sovittu yksilöllisesti vanhempien kanssa. Eskarilaisille päivälevon sijaan pide-

tään satuhetki.  

 

YKSIKÖN/ESIMIESALUEEN LAADULLISET TAVOITTEET SEKÄ NIIDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMI-

NEN 
 

a) Arvioinnin kehittäminen  

 

Arvioinnin sisältö, aikataulu ja menetelmät laaditaan vuosisuunnitelmaan. Jokaisessa tiimi-

palaverissa arvioidaan ennalta sovittuja sisältöjä. Esimerkiksi miten kuvia on käytetty lasten 

toiminnan tukemiseksi. Tiimivastaavat vievät pedagogisiin palavereihin keskusteluja herät-

täneitä aiheita.  

 

Koko vuoden arviointi kootaan keväällä yhteisessä työillassa ja viimeisessä pedagogisessa 

palaverissa.  

 

b) Päiväkotien ilmapiiri 

 

Jokainen tiimi tekee vuorovaikutuksen tiimisopimuksen. Tiimipalavereissa arvioidaan vuo-

rovaikutusta ja tiimisopimusta kerran kuukaudessa.  
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c) Toiminnan suunnittelu, arviointi ja dokumentointi 

 

Kuukauden ensimmäinen viikko on havainnointi viikko. Tämä mahdollistetaan varaamalla 

aika ryhmän pedagogisesta kalenterista. Käytämme havaintoja toiminnan arvioinnin, ke-

hittämisen ja suunnittelun apuna.  

 

 
 

Hyvän arjen toteutuminen dokumentoidaan videokuvaamalla. Jokaisessa ryhmässä on 

joko blogi tai kuukausikirje käytössä. 

 

Kuukausittain ennen pedagogista palaveria työntekijöille lähetetään käsiteltävään aihee-

seen liittyvä sähköinen kysely. Palaverin vetäjä saa 

vastaukset ja kuukausittain vaihdamme vetäjää, jotta voimme käyttää työntekijöiden eri-

tyisosaamista kaikkien kasvattajien työn tukemiseksi. 

  Pedagogisiin palavereihin osallistuvat kaikki työntekijät kuukausittain. 
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d) Asiakas- ja henkilöstöpalautteen huomioonottaminen 

 

Vanhemmat toivoivat enemmän tietoa lapsen päivästä: 

Jokaisessa ryhmässä käytetään erilaisia menetelmiä, joilla kerromme vanhemmille lapsen 

päivästä. Esimerkiksi laminoidut päivälistat, joihin oman ryhmän aikuinen kirjaa päivän 

puuhista.  

 

Vanhemmat toivoivat liikuntaa lisää päivähoitopäivään: 

Alueellamme on useampi lasten liikunnan ammattitutkinnon suorittanut työntekijä. Lii-

kunnan vuosisuunnitelmat ovat käytössä jokaisessa ryhmässä. 

Sisätiloihin on rakennettu liikuntaan kannustavia tehtäviä, ja liikuntavälineet ovat lasten 

saatavilla päivittäin. Hyödynnämme esim. käytävätiloja lyhyisiin liikuntahetkiin päivän ai-

kana. 

 

Arki kiireettömäksi 

Työntekijät toivovat kiireetöntä arkea, joten tiimivastaavat suunnittelevat kaikille riittä-

västi aikaa tehdä annetut työtehtävät. Työntekijät ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat 

tekevät tiivistä yhteistyötä kiireettömän arjen sujumiseksi lapsiryhmissä. Yhdessä mieti-

tään pienryhmiä ja aikatauluja. 

 

Työntekijät toivoivat henkilöstöpalavereita, jotta tieto kulkisi mahdollisimman hyvin. 

Olemme aikatauluttaneet koko vuodelle erilaisia säännöllisesti pidettäviä palavereja Jo-

kainen työntekijä tietää paikan ja ajan asioiden päättämiseksi. 

 

3. KEHITYKSEN JA OPPIMISEN TUKI YHTEISTYÖSSÄ HUOLTAJIEN KANSSA 
 

• Vanhemmat perehdytetään toimintaan erilaisten keskustelujen ja tapaamisten avulla. Lisäksi 

ilmoitustauluilla on nähtävillä henkilökunnan rakenne ja ryhmät. 

• Esiopetuskeskustelut sijoittuvat heti alkusyksyyn (elo-syyskuu). 

• Vasukeskustelut käydään syys-lokakuun aikana. Ryhmät sopivat käytännöt, miten antavat kes-

kusteluajat vanhemmille varattavaksi. Tänä toimintavuonna suositellaan etäkeskusteluja. 

• Asetamme esiopetus- ja varhaiskasvatuskeskusteluissa tavoitteita aikuisten toiminnalle. Kir-

jaamme keskusteluista esiin nousseet tavoitteet ja toimintatavat ryhmän työntekijöiden saa-

taville. Nämä tavoitteet ja sovitut toimintatavat toimivat pohjana arjen suunnittelussa. Kes-

kustelujen lopuksi vanhemmat täyttävät sähköisen kyselyn keskustelun onnistumisesta. 

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä  

• Alueellamme toimii kolme varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Yksi heistä työskentelee kiinteästi 

ryhmässä. Kahden erityisopettajan vastuualueet on jaettu seuraavasti: Toinen erityisopettaja toi-

mii Neulaskankaan ja Säynätsalon päiväkotien esiopetusryhmissä. Lisäksi hän työskentelee koko 

alueen perhepäivähoitajien tukena. Toinen erityisopettaja toimii Neulaskankaan ja Säynätsalon 

päiväkotien 1-5 vuotiaiden lasten ryhmissä sekä Muuratsalon päiväkodissa.  
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• Erityisopettajat vastaavat yhdessä ryhmien henkilökunnan kanssa toiminnan sisällöistä ja arjen 

toimivuudesta sekä yksittäisen lapsen kasvun ja kehityksen tukemisesta. Erityisopettaja on mu-

kana tuen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. 

• Lisäksi erityisopettajat osallistuvat tarvittaessa ryhmän henkilökunnan esiopetus- ja varhaiskasva-

tussuunnitelmien laatimiseen yhteistyössä huoltajien kanssa. 

• Erityisopettaja toimii yhdyshenkilönä eri yhteistyökumppaneiden välillä (esimerkiksi psykologit, 

terapeutit, varhaisen tuen palvelut). 

 

Yhteistyötahot ja nivelvaihe 

• Olemme tiivistäneet alueellamme oppilashuollon ja nivelvaiheen yhteistyötä koulujen kanssa, esi-

merkiksi osallistumalla luokkajakojen tekemiseen yhdessä koulun erityisopettajien kanssa. 

• Alueillamme toimivat päiväkotien esiopetusryhmien yhteisölliset oppilashuoltoryhmät, joiden tar-

koituksena on yhdistää alueemme oppilashuoltoa ja pedagogiikkaa. Ryhmät on perustettu 2018 

alueittain siten, että Neulaskankaan ja Keljonkankaan päiväkodit muodostavat Keljonkankaan alu-

een ryhmän. Säynätsalon ja Muuratsalon päiväkodit puolestaan muodostavat oman Säynätsalon 

alueen ryhmänsä. 

• Alueellamme on tiivistetty yhteistyötä sekä neuvolan että varhaisen tuen palveluiden kanssa.  

• Ryhmän vaihtuessa yhteistyötä tehdään sekä vanhempien, työntekijöiden että erityisopettajien 

välillä. Tarvittavat lasta koskevat tiedot siirretään uuteen ryhmään. 

 

 

Kun aloitat työsi Jyväskylän kaupungilla 

Kuvan kommentit 6-vuotiailta lapsilta: 

 

”Meillä on hauskaa kun me hiihdetään” 

”Hiihtoladut on lähellä päiväkotia” 
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”Sorsien kuvaamista padin avulla” 

”Kasvisviikoilla tutustuttiin erilaisiin vihanneksiin ja hedel-

miin, että me totutaan uusiin makuihin” 

 

”Puolukoita keräämässä, sit me leivotaan” 
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”Ystävänpäiväsydämiä maalataan” 

”Marjamaalaus; sormilla mustikoita” 

 

”Jumpataan, se on tosi kivaa” 
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”Vahvuusvaris-korteista arvioitiin minkälaisia me itse ol-

laan” 

 

 

 

 

”Tehdään eläintarinoita härvelin (Pädin) kanssa animaatio-

sovelluksella” 

”Makkaranpaistoretkellä” 
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”Retkeillään vedessä” 

 ” Pelataan Kaninloikkaa” 

”Me vähän niin kun leikitään. Tässä vasaroidaan.” 


