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Tapiolan päiväkoti 

1. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta 

Tapiolan päiväkotiin on keskitetty koko Jyväskylän kaupungin lasten yö- ja viikonloppu-
hoito. Vuorohoito on tarkoitettu päätoimisesti työn tai opiskelun vuoksi päivähoitoajasta 
poikkeavaa hoitoaikaa säännöllisesti tarvitseville lapsille. Tapiolan päiväkodissa järjeste-
tään varhaiskasvatusta ympärivuorokautisesti ennalta varattujen hoitoaikojen mukaises-
ti.  

Tapiolan päiväkodissa toimii 5 lapsiryhmää. Usvasten ja Utusten ryhmissä lapset ovat iäl-
tään pääasiassa alle 3-vuotiaita. Iltatuulten ja Tuuliaisten ryhmissä lapset ovat 2-5 –vuoti-
aita. Lounatuulet-ryhmässä lapset ovat 5-6-vuotiaita, joista suurin osa on esiopetuk-
sessa. Esiopetusta järjestetään arkisin klo 8.30-12.30. Esiopetuksen ja vuorohoidon yh-
teensovittamisesta keskustellaan ja sitä suunnitellaan yhteistyössä huoltajien kanssa, 
lapsen hoidontarve ja esiopetuksen tavoitteet huomioiden. 

Aamulla ennen aamiaista ja illalla klo 17 jälkeen toimitaan pienryhmissä yli varsinaisten 
ryhmärajojen, samoin viikonloppuisin sekä arki- ja juhlapyhinä. Kaikissa Tapiolan lapsi-
ryhmissä käy lapsia myös muista Jyväskylän kaupungin päiväkodeista. Näillä lapsilla on 
ns. rinnakkainen sijoitus Tapiolan päiväkodissa ja he käyttävät Tapiolan vuorohoitopalve-
luita silloin, kun lapsen oman päiväkodin aukioloaika ei riitä perheen tarpeisiin. 

Tapiolan päiväkodissa pienryhmät muodostuvat päivittäin lasten hoitoaikojen mukaisesti. 
Pienryhmäjaossa huomioidaan myös lasten ikä, taidot ja tarpeet sekä kaverisuhteet. 
Vuorohoidon luonteesta johtuen lapsia ja aikuisia on paljon. Jokaisella lapsella on kuiten-
kin oma kotiryhmänsä ja siellä nimetty aikuinen, joka perehtyy tarkemmin lapsen kehityk-
seen ja käy vasu- tai esiops-keskustelut yhdessä huoltajien kanssa. 

Tapiolan päiväkodin palveluista sekä työyhteisön toimintatapojen kehittämisestä vastaa 
päiväkodin johtaja yhdessä pedagogisen johtajan ja kahden varhaiskasvatuksen erityis-
opettajan (veo) kanssa. Ryhmien pedagogisesta toiminnan suunnittelusta vastaa kahdek-
san varhaiskasvatuksen opettajaa. Toimintaa toteutetaan yhdessä lastenhoitajien ja ryh-
missä työskentelevän muun henkilökunnan (erityisavustajat, päiväkotiapulaiset) kanssa. 
Tapiolan lastenhoitajista kolme työskentelee pääsääntöisesti yövuoroissa ja kolme toimii 
varahenkilön tehtävässä, mahdollistaen erilaisten palavereiden järjestämisen, varhais-
kasvatuksen opettajien suunnitteluaikojen toteutumisen ja äkillisten poissaolojen paikkaa-
misen. 

Tapiolan päiväkodissa toimintaa suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti yh-
teisissä tapaamisissa joko tiimien tai ammattiryhmien kesken. Varhaiskasvatuksen opet-
tajat kokoontuvat yhdessä joka kolmas viikko ja lastenhoitajille ja erityisavustajille järjes-
tetään säännöllisesti tilaisuus oman ammattiryhmänsä tapaamisiin. 
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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.”  

 
Tapiolan päiväkodin toimintaa määrittelee se, että päiväkoti toimii ympäri vuorokau-
den, seitsemänä päivänä viikossa. Pedagogisilla ratkaisuilla pyritään erityisesti lasten 
fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen monimuotoisessa ar-
jessa ja juhlassa. Tavoitteemme on pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuk-
sen ja hoidon kokonaisuus: ympäri vuorokauden ja kaikkina vuoden päivinä. Toiminta 
perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus 2018) ja Jyväsky-
län varhaiskasvatussuunnitelmaan joka löytyy osoitteesta: https://peda.net/opetus-
suunnitelma/ksops/vasu2019  
 
Tapiolan päiväkodissa jokaisessa lapsiryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen 
opettajia ja lastenhoitajia. Henkilökuntasuunnittelulla ja pedagogisella työvuorosuun-
nittelulla luomme ennakoitavuutta ja turvallisuutta lapsille ja perheille jokaiseen vuoro-
kaudenaikaan. Osa henkilökunnasta työskentelee pääasiassa noin klo 7-20 välillä, 
osa taas työskentelee myös niin sanotuissa äärivuoroissa. Yöhoitajina toimii kolme ni-
mettyä lastenhoitajaa kiertävissä työvuoroissa. 
 
Jokaisella lapsella on oma ryhmänsä, johon hän kuuluu, ja jossa varhaiskasvatus 
pääasiassa toteutuu. Myös muista päiväkodeista vierailevilla lapsilla on oma nimetty 
ryhmänsä Tapiolassa. Koska lapsiryhmien rakenne vaihtelee päivittäin, lapsista ja ai-
kuisista on esillä valokuvat. Valokuvat auttavat pitämään mielessä myös ne kaverit ja 
aikuiset, jotka juuri tuona päivänä ovat vaikkapa kotona vapaapäivällä. Toiminnan jä-
sentämiseksi erilaisia kuvia käytetään arjessa myös leikinvalinnassa, siirtymiä enna-
koitaessa ja vuorovaikutusta ja toiminnanohjausta tukemassa. Tapiolan päiväkodissa 
pyritään selkeän ja mahdollisimman pysyvän ryhmärakenteen ja ennakoitavan päivä-
järjestyksen avulla luomaan toimintaympäristö, johon lapsen on turvallista kiinnittyä. 
Isojen puolella kaikissa ryhmissä on käytössä värikoodattu pienryhmäjako: Keltaiset, 
Vihreät ja Pinkit. Pienryhmän väri kertoo lapselle missä järjestyksessä ulkoillaan, toi-
mitaan ja ruokaillaan. Lasten ja aikuisten valokuvat sijoitetaan päivittäin ko. värin alle, 
jolloin lapsi näkee selkeästi keiden kanssa hän onja mitä seuraavaksi tapahtuu. 
 
Ryhmillä on käytössään tilat, joita käytetään joustavasti lepo-, toiminta- ja leikkitiloina. 
Lisäksi käytössä on päiväkodin ruoka- ja liikuntasalit sekä viihtyisät ulkoilutilat, joista 
löytyy muun muassa oma pallokenttä.  Päiväkodissa on pieni uima-allas ja sauna. Ta-
piolan päiväkodin sijainti keskellä kaupunkia mahdollistaa monipuolisen retkeilyn. Ra-
kennettu kaupunkiympäristö tarjoaa lukuisia mielenkiintoisia tutustumiskohteita. Tori, 
Viitaniemen liikennepuisto ja erilaiset kulttuuripalvelut ovat helposti saavutettavissa. 
Luonto on kuitenkin myös lähellä: Harju, Tuomiojärven ranta ja Tourujoen luontopolku 
ovat kävelymatkan päässä. 
 
 
 
 
 
 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/vasu2019
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/vasu2019
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Toimintakaudella 2020-2021 Tapiolan päiväkodin laadullisia tavoitteita ovat  
 

1. Pedagogisen työvuorosuunnittelun kehittäminen 
• Pedagogisella työvuorosuunnittelulla tarkoitetaan työvuorosuunnittelua, jossa erilaisten 
työaikalakien, -säädösten ja –sopimusten lisäksi työvuorosuunnittelussa kiinnitetään eri-
tyistä huomiota päiväkodissa hoidossa olevien lasten hoitoajoista, tarpeista ja hyvinvoin-
nista nouseviin henkilöstön työvuorosuunnittelun tarpeisiin (Koivisto, 2017).   
• Elokuun 2019 alusta alkaen Tapiolan päiväkodin varhaiskasvatuksen opettajat ovat 
työskennelleet myös lauantaisin ja sunnuntaisin. Näin vahvistamme toiminnan pedago-
gista suunnittelua ja yhteisten toimintatapojen kehittämistä.  
• Syksyn 2020 ajan Iltatuulten ja Tuuliaisten ryhmissä kokeillaan ryhmän opettajien työs-
kentelyä vuorojaksoin kiinteissä ”arki/päivävuoroissa” ja vuorotyössä. Kokeilun tavoit-
teena on rakentaa pysyvyyttä ja jatkumoa ryhmän toiminnan suunnitteluun ja toteuttami-
seen. 
 

 

2. Kokopäiväpedagogiikan kehittäminen 

• Kokopäiväpedagogiikalla tarkoitamme sitä, että pidämme jokaista hetkeä aamusta il-

taan arvokkaana ja merkityksellisenä lapsen oppimiselle ja hyvinvoinnille.  

• Tavoitteemme on luoda arkeen kiireettömyyttä ja ennakoitavuutta toimintaa suunnitte-
lemalla.   

• Työkaluna ja pohjana tähän toimii uutena käyttöön otettava Vuorohoidon liite Pedago-
giseen suunnitelmaan. Liite toimii sekä toiminnan, että sen suunnittelun ja arvioinnin 
välineenä. Toimintatapojamme kirjaamalla ja yhtenäistämällä luomme arkeen sel-
keyttä. Liite toimii myös perehdytyksen välineenä uusille ja vieraileville työntekijöille 
sekä opiskelijoille. 

• Toimintavuoden aikana rakennamme lisäksi yhteistä, pedagogista vuosikelloa toimin-
nan tueksi: yhteisillä, varhaiskasvatussuunnitelman mukaisilla teemoilla varmis-
tamme, että toimintamme on monipuolista ja yhteneväistä eri ryhmien kesken. 

• Kaikissa tiimeissä on käytössä pedagogiset viikkosuunnitelmat, joihin kirjataan pien-
ryhmien ja kasvattajien toiminta.  

• Viikonloppuisin käytössä ovat pedagogiset viikonloppusuunnitelmat, joihin opettajat 
suunnittelevat viikonlopun toiminnan sisällön.  

• Lisäksi jokainen tiimi kirjaa lapsiryhmän Pedagogisen suunnitelman, joka on lasten 
varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta tehty suunnitelma tavoitteista ja arjen käytän-
nöistä. 
 
 

3. Lasten osallisuuden lisääminen 

• Vaikka toiminta päiväkodissa on aina pedagogisesti suunniteltua, on tilaa jäätävä lap-
sen osallisuudelle ja mahdollisuudelle vaikuttaa omaan arkeensa. Toiminnan ja sen 
suunnittelun lähtökohtana ovat lasten yksilölliset tarpeet, mielipiteet ja toiveet. 

• Lapset osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan kaikkeen toimintaan, toiminnan suun-
nitteluun ja arviointiin.  

• Kasvattajien sensitiivisyys, aktiivinen läsnäolo leikeissä ja lasten kokoukset ovat kei-
noja havainnoida ja dokumentoida lapsille ajankohtaisia teemoja ja ilmiöitä. 

• Lasten osallistuminen VASU- ja esiopetuskeskusteluihin, myös etäyhteyksin toteutet-
tavissa keskusteluissa vaatii uusien toimintatapojen käyttöönottoa. 

• Tavoitteemme on tehdä osallisuutta käsitteenä ja toimintatapana näkyväksi sekä lap-
sille että huoltajille. 
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3. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa 

Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti pyrimme 
vahvistamaan sekä lasten että huoltajien osallisuutta Tapiolan toiminnan suunnittelussa 
ja toteuttamisessa. Tämä edellyttää lämmintä, hyväksyvää ilmapiiriä ja aktiivista vuoro-
vaikutusta lasten ja aikuisten kesken. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään yh-
dessä huoltajien kanssa niin, että lapsen ääni tulee kuulluksi. Toiminnan suunnittelussa 
lasten vasu-tavoitteet ja yhdessä sovitut toimintatavat ovat lähtökohtia ja kiintopisteitä ar-
jessa. Vasu-keskustelut sijoittuvat pääosin alkusyksyyn ja loppukevääseen, mutta tarvit-
taessa keskusteluja voidaan käydä myös useammin tai muina aikoina. Kaikki keskustelut 
järjestetään huomioiden koronan tuomat rajoitukset ja suositukset. 

Kaikki arjen tilanteet ovat oppimistilanteita. Päiväkodin arjen järjestelyin tuetaan lapsen 
mahdollisuuksia kokea kuulumista ryhmään, saada kavereita ja kokea osallisuutta 
omissa asioissaan. Jokaisella lapsella on oikeus kehityksen ja oppimisen tukeen yksilöl-
liset tarpeet ja vahvuudet huomioiden. Tuki rakentuu kolmiportaisesti yleisestä, tehoste-
tusta ja erityisestä tuesta. Yleinen tuki on perusta kaikkien lapsiryhmien toiminnalle. Ylei-
nen tuki koostuu muun muassa pienryhmätoiminnasta, toimintaympäristön ja arjen struk-
turoinnista sekä tukemisesta kuvien avulla. Lasten systemaattinen havainnointi päiväko-
din arjessa on oleellinen osa pedagogista toimintaa, joka tähtää lapsen tarpeita ja tavoit-
teita vastaavaan arkeen.  
 
Kun lapsella on tuen tarvetta jollain kehityksen tai oppimisen alueella, tukitoimia suunni-
tellaan yhdessä huoltajien kanssa. Tavoitteet toiminnalle määritellään ja tuki lapselle 
suunnitellaan yhdessä huoltajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa ja kirjataan lapsen 
varhaiskasvatus- tai esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Monialaista yhteistyötä teh-
dään aina lapsen asuinalueen mukaan määrittyvien yhteistyötahojen kanssa. Näitä mata-
lan kynnyksen yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi neuvola, puhe-, -fysio-, ja toiminta-
terapeutit, varhaisen tuen palvelut ja lastensuojelu sekä koulut. 
 
Tapiolan päiväkodissa toimii kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (veo) jotka ovat 
lapsen, huoltajien ja henkilöstön tukena silloin, kun lapsella on tarvetta henkilökohtaiseen 
tukeen. Veo osallistuu kaikkien ryhmien toiminnan suunnitteluun ja ohjaa kasvattajia tar-
koituksenmukaisiin toimintatapoihin. Veo vastaa myös tiedonsiirrosta tukea tarvitsevien 
rinnakkaissijoituksella olevien lasten päiväkotien välillä. Lisäksi veo toimii aina yhteys-
henkilönä monialaisessa yhteistyössä ja ohjaa perheitä tarvittaessa erilaisten palveluiden 
piiriin. Tapiolan päiväkodissa toimii lisäksi erityisavustajia, mahdollistaen yksilöllisen tuen 
toteutumisen ja pienryhmätoiminnan. 
 
 

Kun aloitat työsi Jyväskylän kaupungilla  


