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Esimiesalueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat 

• Neulaskankaan, Säynätsalon ja Muuratsalon päiväkodit 

• Perhepäivähoito Säynätsalon ja Keljonkankaan alueella (5 hoitajaa) 

• Esiopetus Säynätsalossa, Neulaskankaalla ja Muuratsalossa 

1. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta 

 

Kuvaus päiväkodeista 
 

Neulaskankaan päiväkoti: 
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiope-
tus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit-9 
 
Neulaskankaalla henkilökunta: varhaiskasvatuksen opettajia 7 henkilöä ja esiope-
tuksessa 2 opettajaa. Lastenhoitajia varhaiskasvatuksessa 7 henkilöä ja esiope-
tuksessa kaksi henkilöä. 
 
Säynätsalon päiväkoti: 
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiope-
tus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit-49 
 
Säynätsalossa esiopetuksessa 3 opettajaa ja varhaiskasvatuksessa 5 opettajaa ja 
7 lastenhoitajaa 
 
Muuratsalon päiväkoti: 
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiope-
tus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit-38 
 
Muuratsalon päiväkodissa on yksi opettaja esiopetuksessa ja yksi varhaiskasva-
tuksessa. Lisäksi siellä työskentelee kaksi lastenhoitajaa varhaiskasvatuksessa ja 
yksi lastenhoitaja esiopetuksessa. 

 

Varahenkilön rooli ja tehtävät 
 

• Alueella työskentelee neljä varahenkilöä 

• Varahenkilö tutustuu kerran kuussa ryhmien pedagogisiin suunnitelmiin ja 
lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin 

• Varahenkilö työskentelee kaikissa ryhmissä ja hänen työtehtävänsä ovat 
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviä.  
 

Ryhmien muodostaminen 
 

• Esiopetusryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä päivittäin. Toiminta suunnitellaan, to-
teutetaan ja arvioidaan yhdessä. 

• Lapsiryhmät on muodostettu kahden-kolmen työntekijän ryhmiksi. Lapsia on ryh-
mässä 14-21. Alle kolmevuotiaat ovat kolmen työntekijän ryhmiä, joissa on enin-
tään 12 lasta.  

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit-9
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit-9
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit-49
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit-49
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit-38
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit-38
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• Lapsiryhmissä toimitaan pienryhmissä, jotka muodostetaan lasten tarpeiden mu-
kaan.  

 

Johtaminen 
 

• Alueellamme toimii johtotiimi, johon kuuluvat päiväkodin johtaja, apulaisjohtajat (3) 
sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajat (2).  

• Päiväkodin johtaja vastaa alueen varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta.  

• Apulaisjohtajat ovat varhaiskasvatuksen opettajia, joille on viikoittain varattu aikaa 
hoitaa tehtäviään päiväkodin arjen sujumiseksi. 

• Varhaiskasvatuksen opettajista viisi toimii tiimivastaavana. Tiimivastaavat tekevät 
tiivistä yhteistyötä keskenään ja vastaavat tiiminsä toimivuudesta.  

• Kahdella varhaiserityisopettajalla on merkittävä rooli pedagogiikan toteutumisessa 
eri taloissa ja ryhmissä. 

2. Hyvä arki ja laadulliset tavoitteet  

”Jyväskylän varhaiskasvatuksessa painotetaan hyvää arkea ja sensitiivistä vuorovaiku-
tusta, jotka edistävät lasten ja aikuisten hyvinvointia. Hyvä arki muodostuu lämminhenki-
sestä yhdessäolosta, koko päivän kattavasta monipuolisesta, pedagogisesti suunnitellusta 
toiminnasta sekä päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta, levosta ja ruokailosta.”  
   (Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelma) 

 

• Jokaisessa tiimissä on tehty vuorovaikutuksen tiimisopimus. 

• Syksyllä tiimissä arvioidaan videokuvausten pohjalta aikuisten ja lasten välistä 
vuorovaikutusta. 

• Syksyn vanhempainilloissa vanhemmat keskustelevat toiveistaan ja ajatuksistaan 
ja joulukuussa vanhemmat lapsineen arvioivat meidän onnistumistamme. 
 

 
 

• Alueellemme on yhdessä vanhempien kanssa tehty kiusaamisen ehkäisyn suunni-
telma. Se on nähtävillä päiväkotien ilmoitustaululla. Syksyn vanhempainilloissa 
päivitämme sitä jälleen yhdessä.  

• Jokainen työntekijä miettii omia ammatillisen kehittymisen kohteita suhteessa kiu-
saamisen ehkäisyyn ja lasten keskinäisen vuorovaikutuksen tukemiseen. 
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• Aikuiset ruokailevat lasten kanssa samassa pöydässä oman lapsiryhmänsä 
kanssa. Lapset ottavat itse ruokansa linjastosta aikuisen ohjaamana ja avusta-
mana.  

• Lasten päivälepo on sovittu yksilöllisesti vanhempien kanssa. Eskarilaisille päivä-
levon sijaan pidetään satuhetki.  

 

Yksikön/esimiesalueen laadulliset tavoitteet sekä niiden arviointi ja kehittäminen 
 

a) Arvioinnin kehittäminen  
 

Arvioinnin sisältö, aikataulu ja menetelmät laaditaan vuosisuunnitelmaan. Jo-
kaisessa tiimipalaverissa arvioidaan ennalta sovittuja sisältöjä, esimerkiksi 
fyysisen oppimisympäristön toimivuutta. Tiimivastaavat vievät pedagogisiin 
palavereihin keskusteluja herättäneitä aiheita. Pedagogisiin palavereihin 
osallistuvat kaikki työntekijät kuukausittain. 
Itsearvioinnin kehittäminen on yksi tärkeimmistä arvioinnin kehittämisen koh-
teista tänä toimintavuonna. Siinä käytämme mm. videointia apuna. 
 
Koko vuoden arviointi kootaan keväällä yhteisessä työillassa ja viimeisessä 
pedagogisessa palaverissa.  

 
 

b) Päiväkotien ilmapiiri 
 

Jokainen tiimi tekee vuorovaikutuksen tiimisopimuksen suunnittelupäivänä. 
Tiimipalavereissa arvioidaan vuorovaikutusta ja tiimisopimusta kerran kuu-
kaudessa.  
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Marraskuun tiimipalaverissa tiimin jäsenet käyttävät tunneprofiili -työkalua 
arvioimaan yhteisöllisyyden ja lämminhenkisen ilmapiirin toteutumista.  
 

 
c) Toiminnan suunnittelu, arviointi ja dokumentointi 

 
Jokainen opettaja havainnoi erilaisissa arjen tilanteissa lapsiryhmäänsä il-
man vastuuta 30 min/ kuukausi. Tämä mahdollistetaan varaamalla aika ryh-
män pedagogisesta kalenterista. Käytämme havaintoja toiminnan arvioin-
nin, kehittämisen ja suunnittelun apuna.  
 

 
 
Hyvän arjen toteutuminen dokumentoidaan videokuvaamalla. Jokaisessa 
ryhmässä on joko blogi tai kuukausikirje käytössä. 
 
Lisäksi tiimeissä tehdään yhteisiä sopimuksia aikuisten läsnäolosta. Sopi-
muksia arvioidaan kuukausittain tiimipalavereissa. 
 

d) Asiakas- ja henkilöstöpalauteen huomioonottaminen 
 

Vanhemmat toivoivat enemmän tietoa lapsen päivästä: 
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Jokaisessa ryhmässä käytetään erilaisia menetelmiä, joilla kerromme van-
hemmille lapsen päivästä.  
 
Vanhemmat toivoivat liikuntaa lisää päivähoitopäivään: 
Alueellamme on useampi lasten liikunnan ammattitutkinnon suorittanut 
työntekijä. Liikunnan vuosisuunnitelmat ovat käytössä jokaisessa ryh-
mässä. 
 
Perhepäivähoidossa vanhemmat olivat kovin tyytyväisiä toimintaamme, jo-
ten varsinaista kehittämistoivetta ei tullut. 
 
Työntekijät toivoivat henkilöstöpalavereita, jotta arki sujuisi mahdollisimman 
hyvin. Olemme kalenteroineet koko vuoden erilaisille säännöllisille palave-
reille, joten jokainen tietää paikan ja ajan tärkeiden yhteisten asioiden päät-
tämiseksi. 

3. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa 

• Vanhemmat perehdytetään toimintaan erilaisten keskustelujen ja tapaamisten 
avulla. Lisäksi ilmoitustauluilla on nähtävillä henkilökunnan rakenne ja ryhmät. 

• Hyvä alku- keskustelut käydään vanhempien toiveita kuunnellen joko lapsen 
kotona tai päiväkodilla.  

• Esiopetuskeskustelut sijoittuvat heti alkusyksyyn (elo-syyskuu). 

• Vasukeskustelut käydään syys-lokakuun aikana. Ryhmät sopivat käytännöt, 
miten antavat keskusteluajat vanhemmille varattavaksi.  

• Asetamme esiopetus- ja varhaiskasvatuskeskusteluissa tavoitteita aikuisten 
toiminnalle. Kirjaamme vasuista esiin nousseet tavoitteet ja toimintatavat ryh-
män työntekijöiden saataville. Nämä tavoitteet ja sovitut toimintatavat toimivat 
pohjana arjen suunnittelussa. 

 
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä  

• Alueellamme toimii kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Toinen erityisopet-
taja toimii Neulaskankaan ja Säynätsalon päiväkotien esiopetusryhmissä. Lisäksi 
hän työskentelee Muuratsalon päiväkodissa sekä koko alueen perhepäivähoitajien 
tukena. Toinen erityisopettaja toimii Neulaskankaan- ja Säynätsalon päiväkotien 1-
5 vuotiaiden lasten ryhmissä.  

• Varhaiskasvatuksen erityisopettajat työskentelevät kaikkien lasten parissa yhteis-
työssä ryhmien henkilökunnan kanssa. 

• Erityisopettajat vastaavat yhdessä ryhmien henkilökunnan kanssa toiminnan sisäl-
löistä ja arjen toimivuudesta sekä yksittäisen lapsen kasvun ja kehityksen tukemi-
sesta. Erityisopettaja on mukana tuen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioin-
nissa. 

• Lisäksi erityisopettajat osallistuvat ryhmän henkilökunnan esiopetus- ja varhais-
kasvatussuunnitelmien laatimiseen yhteistyössä huoltajien kanssa. 

• Erityisopettaja toimii yhdyshenkilönä eri yhteistyökumppaneiden välillä (esimer-
kiksi psykologit, terapeutit, varhaisen tuen palvelut). 

 
Yhteistyötahot ja Nivelvaihe 
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• Olemme tiivistäneet alueellamme oppilashuollon ja nivelvaiheen yhteistyötä koulu-
jen kanssa, esimerkiksi osallistumalla luokkajakojen tekemiseen yhdessä koulun 
opettajien kanssa. 

• Alueillamme toimivat päiväkotien esiopetusryhmien yhteisölliset oppilashuoltoryh-
mät, joiden tarkoituksena on yhdistää alueemme oppilashuoltoa ja pedagogiikkaa. 
Ryhmät on perustettu 2018 alueittain siten, että Neulaskankaan ja Keljonkankaan 
päiväkodit muodostavat Keljonkankaan alueen ryhmän. Säynätsalon ja Muuratsa-
lon päiväkodit puolestaan muodostavat oman Säynätsalon alueen ryhmänsä. 

• Alueellamme on tiivistetty yhteistyötä sekä neuvolan että varhaisen tuen palvelui-
den kanssa. Järjestämme esimerkiksi lokakuun lopulla 2019 yhteisen vanhem-
painillan alueemme perheille.  

• Ryhmän vaihtuessa yhteistyötä tehdään sekä vanhempien, työntekijöiden että eri-
tyisopettajien välillä. Tarvittavat lasta koskevat tiedot siirretään uuteen ryhmään 

 

 

 

Kun aloitat työsi Jyväskylän kaupungilla 

Kommentteja 6-vuotiailta neideiltä: 
 
”Meillä on hauskaa kun me hiihdetään” 
”Hiihtoladut on lähellä päiväkotia” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Me kerätään syksyisin marjoja, tässä on puolu-
koita” 
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”Jumpataan liikuntasalissa. Siellä on kivaa.” 

”Maalataan ystävänpäivänä ruttaantuneita sydä-
miä itelle” 

”Kasvisviikoilla tutustuttiin erilaisiin vihanneksiin ja 
hedelmiin, että me totutaan uusiin makuihin” 
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”Marjamaalaus; sormilla mustikoita” 

”Vahvuusvaris-korteista arvioitiin minkälaisia me 
itse ollaan” 

”Tehdään eläintarinoita härvelin (Pädin) kanssa 
animaatiosovelluksella” 

”Makkaranpaistoa meidän rannassa” 
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”Retkeillään vedessä” 

”Pelataan kaniloikkaa” 

”Me vähän niin kun leikitään. Tässä vasaroidaan.” 


