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1 Esiopetuksen tehtävä
Esiopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet, jotka perustuvat Suomen perustuslakiin,
perusopetuslakiin ja -asetukseen ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen,
oppilas-

ja

opiskelijahuoltolakiin

sekä

esiopetuksen

opetussuunnitelmanperusteisiin.

Huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen
tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Kunta on velvollinen järjestämään esiopetusta.
Esiopetusta annetaan lukuvuodessa vähintään 700 tuntia.

Kaakon

kaksikossa

esiopetus

noudattaa

perusopetuksen

työpäiviä,

pois

lukien

lauantaityöpäivät. Tämä tarkoittaa 748 tuntia esiopetusta toimintavuoden aikana. Toiminta
tapahtuu Klamilan, Virojoen ja Miehikkälän päiväkodeissa joko erillisissä kuusivuotiaiden
esiopetusryhmissä tai tarpeen vaatiessa myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen
yhdistetyissä ryhmissä, joissa on esiopetusikäisten lasten lisäksi myös muun ikäisiä lapsia.
Jotta esiopetukselle asetetut tavoitteet toteutuisivat, on esiopetusikäisten lasten toiminnan
eriyttämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Esiopetus on maksutonta ja päivään kuuluu
ateria. Opetus annetaan suomenkielellä.

Toiminta perustuu esiopetuksen opetussuunnitelmaan, joka on esiopetuksen opettajan
työväline, ja jota arvioidaan jatkuvasti. Esiopetussuunnitelma tarkistetaan tarvittaessa. Tämä
opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen ja se on hyväksytty Miehikkälän ja
Virolahden sosiaali- ja terveyslautakunnassa 30.6.2016.

1.1 Toiminta-ajatus
Esiopetuksessa kaiken toiminnan keskiössä on lapsi. Esiopetus on perusta elinikäiselle
oppimiselle ja osa oppimisen polkua: varhaiskasvatus – esiopetus – perusopetus.
Esiopetuksen toiminta-ajatuksena on elämän kunnioitus: itsensä ja toisten sekä ympäristön
kunnioittaminen. Kannustamme lasta saavuttamaan tietoja ja taitoja, jotka edistävät hänen
kehitystään ja myönteistä suhtautumista omaan oppimiseen. Oppimisen ilon avulla
vahvistamme itsetuntoa ja myönteistä minäkuvaa sekä harjoittelemme erilaisten ihmisten
kohtaamista.

Vertaisryhmän merkitys oppimisessa on tärkeä ja leikin kautta oppiminen keskeistä.
Kasvatus, opetus ja kehityksen tukeminen tapahtuu kehityksellisesti ja yksilöllisesti
sopivassa toiminta- ja oppimisympäristössä. Tiivis yhteistyö kodin, esiopetuksen ja koulun
välillä on onnistuneen esiopetuksen edellytys.
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Esiopetus

on

tavoitteellista

toimintaa,

jossa

opetusta

ja

kasvatusta

ohjaavat

esiopetussuunnitelma sekä kaikille lapsille laadittavat yksilölliset lapsen esiopetuksen
oppimissuunnitelmat.

Lapsen

henkilökohtaisesta

suunnitelmasta

käy

ilmi

lapsen

kehittymiselle ja oppimiselle laaditut yksilölliset tavoitteet ja tarpeet. Lähtökohtana on, että
lasten mielipiteitä opetukseen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa kuunnellaan ja heidän
identiteettinsä kehittymistä tuetaan.

1.2 Oppimiskäsitys
Lapset omaksuvat uusia tietoja ja taitoja vuorovaikutuksessa toisten lasten, opettajien, eri
yhteisöjen ja lähiympäristön kanssa. Oppiminen on kokonaisvaltainen tapahtuma, jossa
toiminta, tunteet, aistihavainnot, keholliset kokemukset ja ajattelu yhdistyvät. Olennaista
oppimisessa on lasten oma toiminta ja luottamus omiin mahdollisuuksiinsa oppijana. Lisäksi
lasten tahdolla ja kehittyvällä taidolla toimia yhdessä on merkitystä oppimiselle. Lapset
oppivat esiopetuksessa leikkien, liikkuen, tutkien, erilaisia työtehtäviä tehden, itseään
ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa toiminnassa. Myönteiset tunnekokemukset, ilo ja uutta
luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista.

Kaikki oppiminen rakentuu lapsen aiemmin kokemusmaailman varaan ja jokainen lapsi on
tärkeä ja arvostettu toimija. Uusien opeteltavien tietojen, taitojen ja asioiden tulee olla lapsen
arkeen ja kokemusmaailmaan liittyviä. Lapsen aikaisemmat oppimiskokemukset vaikuttavat
siis vahvasti lapsen uuden oppimiseen. Oppimisen tulee olla monikanavainen ja
monitahoinen prosessi, jossa jokainen voi hyödyntää itselle ominaista tapaa oppia ja
monipuolistaa näitä tapoja edelleen. Esiopetuksen ohjatussa toiminnassa ja leikissä lapsi
opettelee toimimaan yhteistyössä muiden kanssa ja asettamaan tavoitteita omalle ja
yhteiselle toiminnalle. Kaiken toiminnan tavoitteena on herättää lapsessa halu oppia lisää ja
aktivoida ajatus siitä, että oppiminen on iloinen asia.

1.3 Arvoperusta
Esiopetuksen tavoitteena on osaltaan tukea lasten kasvua ihmisyyteen ja eettisesti
vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen ja antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja
taitoja. Esiopetuksella on sivistystehtävä ja tasa-arvoisuuden edistämisen tehtävä ja
opetuksen tulee turvata riittävä yhdenvertaisuus.

Toiminta esiopetuksessa suunnitellaan lapsilähtöiseksi ja sen tehtävänä on vahvistaa lapsen
myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana. Oppimisprosessit muodostuvat
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lopputulosta tärkeämmäksi. Sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa vahvistetaan leikin ja
myönteisten

oppimiskokemusten

kautta.

Esiopetuksessa

lapsi

nähdään

aktiivisena

toimijana, jossa leikki on keskeinen toimintatapa. Lapselle annetaan vertaisryhmässä
mahdollisuus harjoitella vastuullista toimintaa, sääntöjen noudattamista ja toisten ihmisten
huomioon ottamista sekä ympäristön kunnioittamista.

Esiopetuksen aikana lapset tutustuvat lähiympäristöön, sen ihmisiin ja luontoon sekä näiden
monimuotoisuuteen. Esiopetus tarjoaa tilaisuuksia vuorovaikutukseen, ilmaisun eri muotoihin
ja uusiin kokemuksiin. Lasten mielenkiinnon kohteisiin tutustutaan yhdessä erilaisissa
oppimisympäristöissä. Näin lapsille avautuu mahdollisuuksia ystävyyteen, oppimisen iloon ja
uusiin kiinnostuksen kohteisiin.

Esiopetuksessa korostuvat arvot ovat toisen arvostus ja kunnioitus, osallisuus, positiivisuus,
uteliaisuus, avoimuus, tasavertaisuus, erilaisuuden kunnioittaminen, yhdessä tekeminen ja
luottamus.

2 Kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri
Hyvä

toimintakulttuuri

Toimintakulttuurin

edistää

kehittämistä

oppimista
ohjaavat

ja

hyvinvointia

esiopetusta

koskevat

esiopetusyhteisössä.
säädökset

sekä

opetussuunnitelman perusteissa ja Kaakon kaksikon esiopetussuunnitelmassa määritellyt
arvot, oppimiskäsitys sekä esiopetusta koskevat tavoitteet. Toimintakulttuuriin vaikuttavat
myös johtamisrakenteet ja käytännöt, henkilöstön ammattitaito sekä käytettävissä olevat
tilat, välineet ja materiaalit. Toimintakulttuuri näkyy esiopetusyhteisön vuorovaikutuksessa,
ilmapiirissä sekä pedagogisissa käytännöissä, ja vaikuttaa aina lasten kohtaamaan
esiopetuksen laatuun.

2.1 Kaikille yhteinen esiopetus
Toimintakulttuurin kehittämisen lähtökohtana on kaikille yhteinen esiopetus, jossa kukin lapsi
voi toimia, kehittyä ja oppia omana ainutlaatuisena yksilönään sekä yhteisön jäsenenä.
Toimintaa kehitetään inklusiivisuutta ja kulttuurista monimuotoisuutta tukevaan suuntaan.
Jokaiselle lapselle suunnitellaan sopivia oppimisen haasteita sekä turvataan tarvittava
kasvun ja oppimisen tuki. On tärkeää, että lapset saavat kokemuksia siitä, että heistä ollaan
kiinnostuneita, heitä arvostetaan ja heidän mielipiteillään ja toiminnallaan on merkitystä.
Toimintakulttuuri tukee avointa vuorovaikutusta ja yhteisöllisten toimintatapojen kehittymistä.
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Esiopetuksen toiminnassa näkyvät lapsiryhmässä edustettuna olevat kielet ja kulttuurit sekä
uskonnot ja katsomukset. Lapsia rohkaistaan vuorovaikutukseen ja toimintaan osana
vertaisryhmää. Heitä ohjataan ottamaan muut huomioon sekä kunnioittamaan toisten
yksilöllisyyttä ja rajoja. Näin luodaan pohjaa monimuotoisessa yhteiskunnassa toimimiselle.

2.2 Oppimisen ja oivalluksen ilo
Esiopetuksen toimintakulttuuri edistää kaikkien esiopetusyhteisössä toimivien oppimista.
Esiopetusyhteisö kannustaa kokeilemaan, yrittämään ja erehtymään sekä havaitsemaan
asioiden positiivisia puolia. Onnistumisista ja oivalluksista iloitaan yhdessä. Erilaiset
tapahtumat, retket ja juhlat värittävät esiopetuksen kulttuurista vuodenkiertoa.

Esiopetus toteutetaan siten, että lasten leikille, aloitteille ja kokeiluille on sijaa. Lapsia
rohkaistaan ilmaisemaan itseään, harjoittelemaan ja opettelemaan erilaisia taitoja, tietoja ja
työtapoja omaan tahtiinsa. Leikillä on tärkeä merkitys muun muassa lasten kielen
kehityksessä, uusien taitojen oppimisessa, tunteiden käsittelyssä ja kulttuuri-identiteetin
muodostumisessa. Esiopetuksessa lapsilla on mahdollisuus leikkiä omaehtoisesti sekä
opetella uusia leikkejä ja pelejä. Leikkiä eri muodoissaan hyödynnetään opetuksessa
monipuolisesti.

2.3 Lapsi osallisena ja oman elämänsä toimijana
Toimintakulttuuri pyritään luomaan yhteistyötä, yhteistä vastuunottoa ja osallisuutta
tukevaksi. Henkilöstön tehtävä on varmistaa, että kaikki lapset saavat ilmaista näkemyksiään
ja mielipiteitään ja että lasten ideoita ja aloitteita otetaan huomioon toiminnassa. He saavat
kokemuksia esiopetusryhmää koskevasta päätöksenteosta ja erilaisista työtehtävistä. Lasten
tekemiä päätöksiä ja toimintaa arvioidaan yhdessä ja samalla lapsia ohjataan vähitellen
kantamaan yhdessä vastuuta. Näin lapsille syntyy kokemuksia osallisuudesta ja
toimijuudesta.

2.4 Hyvinvointi ja turvallinen arki
Esiopetuksen toimintakulttuuri vaalii avointa vuorovaikutusta lasten kesken, lasten ja
henkilöstön välillä sekä aikuisten keskuudessa. Keskinäinen kunnioitus, huolenpito ja
välittämisen asenne toisia ja ympäristöä kohtaan näkyvät toiminnassa. Lapsia rohkaistaan ja
ohjataan tunnistamaan, ilmaisemaan, nimeämään ja säätelemään omia tunteitaan. Lapsia
ohjataan toimimaan toiset huomioon ottaen erilaisissa ristiriitatilanteissa.
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Esiopetuksessa kiinnitetään huomiota terveisiin elämäntapoihin. Lasten kanssa liikutaan
monipuolisesti sekä sisällä että ulkona ja heitä ohjataan välttämään yhtäjaksoista istumista
sekä vaihtamaan työskentelyasentoja. Esiopetuspäivään kuuluu myös mahdollisuus
rauhoittumiselle. Lapsia ohjataan toimimaan turvallisesti oppimisympäristöissä. Turvallisen
arjen käytännöissä noudatetaan luvussa 5 kuvattuja turvallisuuteen liittyviä oppilashuollon
periaatteita sekä suunnitelmia.

2.5 Oppimisympäristöt esiopetuksessa
Oppimisympäristöillä tarkoitetaan esiopetuksessa tiloja, paikkoja, välineitä, yhteisöjä ja
käytäntöjä, jotka tukevat lasten kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Oppimisympäristöt
muodostavat pedagogisesti monitahoisia ja joustavia kokonaisuuksia. Ne tarjoavat
mahdollisuuksia leikkiin, luoviin ratkaisuihin ja asioiden monipuoliseen tarkasteluun lapsia
motivoivia ja toiminnallisia työtapoja käyttäen. Kehittämistä ohjaavat näissä perusteissa
määritellyt arvoperusta, oppimiskäsitys sekä toimintakulttuurin kehittämiselle asetetut
tavoitteet. Oppimisympäristöjen tulee olla turvallisia. Ne tarjoavat mahdollisuuksia leikkiä ja
työskennellä rauhassa ja kiireettömässä ilmapiirissä. Oppimisympäristöissä kiinnitetään
huomiota ergonomiaan, ekologisuuteen, esteettisyyteen, esteettömyyteen ja sekä tilojen
valaistukseen, sisäilman laatuun, siisteyteen ja viihtyisyyteen.

Oppimisympäristöjä kehitetään niin, että ne edistävät vuorovaikutusta ja yhteisöllistä tiedon
rakentumista. Yhteisesti sovitut säännöt ja toimintatavat luovat ilmapiiriltään turvallisen ja
muita kunnioittavan oppimisympäristön. Monipuoliset oppimisympäristöt tukevat lasten
aktiivisuutta, terveen itsetunnon ja sosiaalisten taitojen kehittymistä sekä oppimaan
oppimisen taitoja ja tasa-arvoa. Lapset osallistuvat oppimisympäristöjen rakentamiseen.
Heidän ideansa ja tuotoksensa näkyvät oppimisympäristöissä. Tämä tukee lasten
osallisuutta ja antaa heille onnistumisen kokemuksia sekä vahvistaa vuorovaikutusta
vertaisryhmän kanssa.

Oppimisympäristöinä käytetään ulko- ja sisätiloja, lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä.
Esiopetuksessa

käytetään

ja

sovelletaan

myös

tieto-

ja

viestintäteknologiaa

tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi hyödynnetään eri yhteistyökumppaneiden, kuten
kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntatoimen tarjoamia mahdollisuuksia. Lasten omia leikkikaluja, tietoja viestintäteknologisia laitteita ja muita välineitä voidaan käyttää huoltajien kanssa sovituilla
tavoilla. Tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat lapsille kokonaisvaltaisen
oppimaiseman ja kannustavat aktiiviseen, yhteisölliseen ja itsenäiseen oppimiseen.
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3 Laaja-alainen osaaminen
3.1 Ilmaisun monet muodot
Erilaisia ilmaisun taitoja harjoittelemalla lapsi kehittää valmiuksiaan ympäröivän maailman
jäsentämiseen. Tämän myötä lapsen oppimisedellytykset, sosiaaliset taidot ja myönteinen
minäkuva vahvistuvat. Harjoittelu tukee myös keskittymiskyvyn ja itsesäätelytaitojen
kehittymistä.

Esiopetuksen tehtävä on kehittää lasten ilmaisua musiikillisen, kuvataiteellisen, käsitöiden
sekä suullisen ja kehollisen ilmaisun perustaitoja harjoittelemalla. Kaiken lähtökohtana ovat
lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Tärkeää ei ole lopputulos, vaan itse elämys ja
oppimisprosessi, jossa keskitytään monikanavaiseen ja kokonaisvaltaiseen oppimiseen.

Esiopetuksen musiikillisen toiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten kiinnostusta ja suhdetta
musiikkiin. Lasten oma ilmaisu on keskeisellä sijalla. Lapsille mahdollistetaan moniaistisia
musiikillisia kokemuksia laulun, tanssin, liikkeen, soiton ja oman musiikin luomisen avulla.
Lasten kanssa opetellaan lauluja, taputellaan rytmejä ja tutustutaan eri soittimiin. Musiikista
havainnoidaan äänen tasoa, kestoa, voimaa ja sointivärejä. Kaikki perustuu ilmaisun iloon
kokeilun ja tutkimisen kautta.

Kuvallisen ajattelun ja kuvailmaisun kehittymistä tuetaan kannustamalla lapsia kokeilemaan
erilaisia kuvan tekemisen tapoja, välineitä ja materiaaleja. Tärkeintä on kokeilu; oppiminen
tapahtuu yrityksen ja erehdyksen avulla. Lasten tuotoksia ei arvoteta, vaan ne nähdään
tekijänsä arvokkaana luomistyönä. Kuvia tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota esimerkiksi
väreihin, muotoihin, materiaaleihin ja kuvien herättämiin tunteisiin. Lapsia ohjataan
tulkitsemaan ja kertomaan ajatuksiaan kuvallisista viesteistä. Kuvallista ilmaisua voidaan
myös toteuttaa esimerkiksi rakentamalla tai mediaesityksiä tekemällä.

Itsensä ilmaisua harjoitellaan myös käsitöiden tekemisen avulla. Lapsia rohkaistaan
suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia käsitöitä mielikuvituksensa ja omien taitojensa
puitteissa. Lasten kanssa kokeillaan sekä kovien että pehmeiden materiaalien käyttöä ja
opetellaan niiden käsittelyssä tarvittavia tekniikoita ja perustaitoja.

Suullista ja kehollista ilmaisua esiopetuksessa harjoitellaan mm. draaman tai sanataiteen
avulla. Lasten ilmaisua ja mielikuvituksellista ajattelua pyritään rikastamaan monipuolisten
harjoitusten ja leikin avulla. Lähtökohtana ovat lasten omat havainnot tai kokemukset.
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Tavoitteena on, että lapset saavat kokemuksia siitä, miten kielellä ja keholla voidaan leikkiä
ja viestiä monimuotoisesti. Toiminta voi olla yhtä lailla spontaania kuin suunniteltuakin, ja sitä
voidaan dokumentoida esimerkiksi videoinnin ja valokuvauksen avulla.

3.2 Kielen rikas maailma
Esiopetuksen tavoitteena on edistää lasten kielellistä kehitystä. Esiopetusiässä kielestä tulee
yhä enemmän lasten ajattelun, ilmaisun ja vuorovaikutuksen väline. Kielen avulla lapsi
jäsentää arkeaan ja rakentavat maailmankuvaansa. Tärkeää on vahvistaa lapsen
kiinnostusta ja uteliaisuutta puhuttua kieltä sekä lukemista ja kirjoittamista kohtaan.
-9-

Mallioppiminen ja aikuisen antama runsas myönteinen palaute on tärkeää oppimisen
kannalta.

Lasten kielellisen tietoisuuden kehittymistä edistetään kielellä leikkien, loruillen sekä
tutustuen monipuolisesti puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen. Lasten kehittyvää luku- ja
kirjoitustaitoa tuetaan leikkien ja toiminnallisten harjoitusten avulla. Oppimisympäristön tulee
olla lasta motivoiva kielen ja sanavaraston karttumisen kannalta.

Lapsia rohkaistaan tutkimaan ja lukemaan oman taitonsa mukaisesti erilaisia tekstejä sekä
kertomaan ja ilmaisemaan eri tavoin kuulemastaan tai lukemastaan. Esiopetuksessa lasten
kieltä ja kulttuuria kunnioitetaan sekä sen jatkuvuutta tuetaan. Lapsi saa vahvan tuen
opetuskielen taidon kehittymiselle ja samalla kokemuksen, että hänen äidinkieltään
kunnioitetaan ja pidetään tärkeänä.
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Lapsen suomenkielen taidon kehittymistä tuetaan monipuolisesti esiopetuksen aikana.
Opetuksessa kiinnitetään huomiota vuorovaikutustaitojen kehittymiseen esim. kysymällä,
arvioimalla, päättelemällä sekä kertomalla ja keskustelemalla. Sanojen merkityksiä
pohditaan yhdessä ja sanoilla leikitellään. Lapsia innostetaan keksimään tarinoita
esimerkiksi saduttamisen tai digitarinoiden avulla. Lapsille luetaan paljon erilaisia satuja,
joista keskustellaan yhdessä.

Puhetta opetellaan muuttamaan kirjoitetuksi kieleksi opettajan mallintamisen ja harjoitusten
avulla. Sanoja tutkitaan äänteiden ja tavujen avulla. Lasten lukutaidon kehittymistä tuetaan
järjestämällä heille mahdollisuuksia leikilliseen kirjoittamiseen ja omien tekstien tuottamiseen
tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen.

Tavoitteena on, että lapset oppisivat omatoimisesti tunnistamaan ja tuottamaan eri tavoin
kirjaimia, sanoja ja tekstejä. Opetuksessa käytetään monipuolisesti lastenkirjallisuutta.
Lapsia rohkaistaan tutkimaan ja lukemaan omien taitojensa mukaan erilaisia tekstejä. Leikin
ja harjoitusten avulla kehitetään lapsen hienomotoristen taitojen kehittymistä sekä heidän
kykyään hahmottaa tilaa ja suuntia. Opetetaan lasta oikeaan kynäotteeseen ja näppäimistön
käyttöön tietokoneen sekä tabletin avulla.

Perusopetuslain mukaan esiopetuksessa käytettävä kieli on suomi tai ruotsi. Opetuskielenä
voi olla myös saame, romani tai viittomakieli. Lasten vaihtelevat kielelliset ja kulttuuriset
taustat ja valmiudet otetaan huomioon esiopetuksessa. Esiopetuksen tavoitteena on tukea
jokaisen lapsen kieli- ja kulttuuri-identiteetin kasvua ja opettaa lapsia kunnioittamaan eri
kieliä ja kulttuureja. Erityisenä tavoitteena on tukea kaksi- ja monikielisten lasten eri kielten
taitoa.
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3.3 Tutkin ja toimin ympäristössäni
Lasten toimintaympäristö, lähiluonto sekä rakennettu ympäristö tarjoavat lapselle runsaasti
mahdollisuuksia havainnoida sekä oppia. Opeteltavat asiat, matemaattiset taidot sekä
teknologia- ja ympäristökasvatus, tulee liittää lasten kokemusmaailmaan. Lapsia ohjataan
kiinnittämään huomiota sekä arjessa että luonnossa esiin tulevaan matematiikkaan. Näin
tarjotaan oivaltamisen ja oppimisen iloa matemaattisen ajattelun eri vaiheissa oleville
lapsille. Luonnossa liikkumalla, tutkimalla ja havainnoimalla lasten luontosuhde kehittyy.

Lapsia rohkaistaan tekemään kysymyksiä, päättelemään sekä etsimään niihin yhdessä
vastauksia. Kehittyvä taito nimetä asioita sekä ymmärtää ja käyttää erilaisia käsitteitä
edistää lasten monilukutaitoa.
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3.4 Matemaattiset taidot
Matemaattisia taitoja kehitetään toiminnallisesti leikkien oppimisympäristössä, hyödyntäen
eri aisteja. Havaintoja harjoitellaan etsimään lasten arjesta, kuvien sekä erilaisten välineiden
avulla. Toimintaa suunnitellaan niin että lapsilla on mahdollisuuksia luokitella, ratkaista
ongelmanratkaisutehtäviä, vertailla, asettaa asioita järjestykseen sekä etsiä ja löytää
säännönmukaisuuksia. Lapsia ohjataan myös havainnoimaan ympäristön muotoja sekä
nimeämään niitä.

Matemaattisten taitojen opettelussa kiinnitetään erityistä huomiota lasten lukujonotaitojen ja
nimeämisen

kehittymiseen.

Lapsia

innostetaan

havainnoimaan

luontoa

lukusanan,

lukumäärän sekä lukumerkin opettelussa. Lasten geometrista ajattelua vahvistetaan
järjestämällä mahdollisuuksia rakenteluun, muovailuun sekä askarteluun.

Esiopetuksessa mitataan kehonosilla sekä eri välineillä. Aikakäsitystä pohditaan yhdessä
lasten kanssa harjoittelemalla aikakäsitystä kuten eilen, huomenna, joskus sekä pohtimalla
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vuorokaudenaikoja. Opetuksessa hyödynnetään muun muassa leikkejä, pelejä ja tarinoita
sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.

3.5 Ympäristökasvatus
Esiopetuksen ympäristökasvatus tarjoaa lapsille luontokokemuksia sekä mahdollisuuden
tutkia ja tutustua kasveihin, eläimiin ja luonnon ilmiöihin. Ympäristöä havainnoidaan eri
aistein sekä havaintovälineiden avulla. Opetukseen voi kuulua myös pieniä kokeita.
Havainnoista

keskustellaan

ja

havaintotietoa

harjoitellaan

luokittelemaan.

Samalla

opetellaan luontoon liittyvien käsitteiden käyttöä ja päätelmien tekemistä sekä pohditaan
syy-seuraus suhteita. Lasten luonnontuntemusta hyödynnetään opetuksessa. Lasten kanssa
harjoitellaan tiedon hankintaa hakemalla yhdessä tietoa joistakin lapsia kiinnostavista
asioista.

Opetuksessa

luodaan

pohjaa

kestävälle

elämäntavalle

tutustumalla

luonnonsuojeluun. Lapsia ohjataan huolehtimaan ympäristöstään ja sen viihtyisyydestä.
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3.6 Teknologia
Lasten kanssa havainnoidaan ja pohditaan arjessa esiintyviä teknologisia ratkaisuja, niiden
ominaisuuksia ja toimivuutta. Lapset tutustuvat teknologiaan keksimällä, askartelemalla ja
rakentamalla itse erilaisista materiaaleista. Lapsia kannustetaan kuvailemaan tekemiään
ratkaisuja.

Opetuksessa

voidaan

hyödyntää

oppimisympäristöjen

välineiden

lisäksi

esimerkiksi lasten omia leikkikaluja ja miettiä niiden toimintaperiaatteita.

3.7 Minä ja meidän yhteisömme
Lapsia autetaan ymmärtämään yhteiskunnan monimuotoisuutta ja opetellaan toimimaan
siinä. Lähiyhteisön menneisyyttä sekä ajankohtaisia asioita pohtimalla ja keskustelemalla
niistä suunnataan lasten mielenkiintoa yhteiskunnallisiin asioihin. Lasten kanssa tutustutaan
mediaan tablettien ja sanomalehtien kautta. Tutustutaan lähiyhteisön historiaan ja
nykypäivään, esimerkiksi tutustumalla salpalinjaan, Arktikaan ja lähialueiden palveluihin
sekä toimintamahdollisuuksiin ja elinkeinoihin mahdollisuuksien mukaan.
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Esiopetuksessa harjoitellaan turvallisen liikkumisen taitoja ja opetellaan liikennesääntöjä.
Esiopetusryhmän retkeilyssä kiinnitetään erityistä huomioita esimerkiksi tien ylittämiseen.
Liikkuminen tapahtuu aikuisen kanssa, mutta lapsen vastuuta korostaen. Esiopetuksessa on
tärkeä opetella turvallisia toimintamalleja liikenteessä ja toistaa niitä paljon.

Pohditaan arjen eettisiä valintoja ja kehitetään omia tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä
hyviä peruskäytöstapoja; näitä taitoja harjoitellaan monipuolisesti eri tilanteissa ja erilaisilla
menetelmillä lasten arjessa esim. keskustelujen, roolileikkien, satujen ja median kertomusten
avulla. Lapsia ohjataan tunnistamaan tunteitaan, toimimaan ystävällisesti ja vastuullisesti
sekä ratkaisemaan rakentavasti lasten keskinäisiä ristiriitatilanteita.

Kiinnitetään huomiota kestävään kehitykseen - pohditaan esiopetuksen arjessa eettisiä
valintoja:

kävelen

lyhyet

matkat,

lautanen

syödään

tyhjäksi,

roskien

lajittelu,

pyyheliinat/käsipaperit.
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Tutustutaan lapsiryhmässä läsnä oleviin uskontoihin ja katsomuksiin juhlien ja arjen
tapahtumien avulla. Tavoitteena on auttaa lapsia ymmärtämään ja kunnioittamaan erilaisia
katsomuksellisia perinteitä sekä niihin liittyviä tapoja ja käsityksiä. Tehdään yhteistyötä
Haminan evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa. Lapsityöntekijöiden kynttilähetket
esiopetusryhmissä ja seurakunnan muihin esiopetukselle suunnattuihin tapahtumiin
osallistutaan mahdollisuuksien mukaan perheen vakaumusta kunnioittaen.

3.8 Kasvan ja kehityn
Tavoitteena on luoda pohjaa liikkuvalle, aktiiviselle elämäntavalle sekä sille, että lapset
ymmärtäisivät liikkumisen yhteyden terveyteen ja hyvinvointiin. Kasvua ja kehitystä
lähestytään

liikunnan,

ruuan,

kulutuskäyttäytymisen,

terveyden

sekä

turvallisuuden

näkökulmasta. Tärkeänä tavoitteena esiopetuksessa on itsestä huolehtiminen ja siihen
liittyvät arjen taidot; kehittyäkseen näissä asioissa lapset tarvitsevat kokemuksia, tietoa ja
yhteistä pohdintaa.

Lapsille

luodaan

mahdollisuuksia

päivittäiseen

monipuoliseen

liikuntaan,

leikkiin,

pelaamiseen ja näiden kautta liikunnan iloon. Monipuolinen liikkuminen on lapsen
kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta tärkeää. Liikunnan avulla voi myös opettaa tietoja ja
taitoja. Liikuntatilanteet ja liikkuminen ovat merkittäviä lapsen tunnealueen kehittymisen
näkökulmasta. Liikkumista toteutetaan monipuolisissa ympäristöissä salissa, kentillä,
pihoilla, pienissä sisätiloissa, metsässä, vedessä, lumella ja jäällä.
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Esiopetuksen

arjessa harjoitellaan

motorisia

perustaitoja;

tasapaino-,

liikkumis-

ja

välineenkäsittelytaidot. Huomiota kiinnitetään myös hienomotorisiin taitoihin. Toteutetaan ”Ilo
kasvaa liikkuen” – toimintamallia.

Ruokailutilanteissa harjoitellaan hyviä ruokailutapoja sekä terveyttä edistävää ruokailua.
Ruokaa voidaan käyttää monopuolisesti myös opetukseen. Tutustutaan suomalaiseen
ruoka- ja tapakulttuuriin sekä lautasmalliin. Kiinnitetään huomiota sosiaalisten taitojen
kehittymiseen, harjoitellaan toisten huomioon ottamista sekä omien ja toisten tunteiden
tunnistamista.

Tärkeää

on,

että

lapset

ovat

tietoisia

oikeudestaan

turvalliseen

elämään

ja

koskemattomuuteen. Painotetaan, että aikuinen on aina apuna ongelmatilanteissa. Näitä
taitoja harjoitellaan pääasiassa pelien, leikkien ja liikkumisen kautta.

- 18 -

4 KASVUN JA OPPIMISEN TUKI ESIOPETUKSESSA
4.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet
Laadukkaan esiopetuksen lähtökohtana on hyvin toimiva, avoin, yhteisöllinen, lapsen
perustarpeita

tukeva

esiopetus.

Jokainen

esiopetukseen

osallistuva

lapsi

kuuluu

perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin. Tämä kasvun ja oppimisen tuki
tarkoittaa lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen edistämistä ja tukemista.
Lain mukaan lapsella on oikeus saada riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä, tätä
kutsutaan varhaisen tunnistamisen periaatteeksi. Esiopetuksella on merkittävä rooli
varhaisessa tunnistamisessa sekä mahdollisten oppimisvaikeuksien sekä – ongelmien sekä
ongelmien

monimuotoistumisen

ja

syvenemisten

ennaltaehkäisemisessä.

Tuen

järjestämisessä keskeisiä tekijöitä ovat lapsen ja lapsiryhmän vahvuudet sekä lapsen
yksilölliset oppimis- ja kehitystarpeet. Esiopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikki lapset
saavat onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä toimimisessa. Näin
tuetaan lasten myönteistä käsitystä itsestään. Monipuolista palautetta ja oppimisesta koottua
tietoa käytetään suunnitelmallisesti lasten kannustamiseen ja ohjaamiseen. Tällä tehdään
oppimisen edistyminen lapsille näkyväksi.

Esiopetuksessa oppimisen ja kasvun tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, joka koostuu
yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tasoista. Tukimuotoja ovat esimerkiksi osa-aikainen
erityisopetus, pienryhmätoiminta, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet.
Tukimuotoja voi käyttää kaikilla tuen tasoilla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan
täydentävästi. Lapsen saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteistä, tavoitteellista ja tuen
tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena,
kuin se on kunkin lapsen kohdalla tarpeellista. Esiopetuksen opettajat arvioivat tukimuotojen
tarpeellisuutta ja riittävyyttä yhdessä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa aina
tarvittaessa ja vähintään puolen vuoden välein.

Kasvun ja oppimisen tukeminen merkitsee aina yhteisöllisiä ja oppimisympäristöihin liittyviä
ratkaisuja sekä lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Huomiota kiinnitetään erityisesti
esteettömyyteen, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen.
Opettajien,

erityisopettajien,

esiopetuksen

muun

henkilöstön

sekä

muiden

ammattihenkilöiden monialainen yhteistyö lasten tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen
suunnittelussa

ja

toteuttamisessa

on

tärkeää.

Yhteistyöhön

kulloinkin

osallistuvat

ammattihenkilöt harkitaan tapauskohtaisesti.
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Periaatteena on, että tuen tarve arvioidaan, ja sitä koskevat ratkaisut ja perusopetuslain
mukaiset päätökset tehdään mahdollisimman nopeasti esiopetuksen alkamisen jälkeen.
Usein lapsen tuen tarve on havaittu jo ennen esiopetuksen alkamista. Esiopetuksen, lapsen
aiemman varhaiskasvatuksen, neuvolan ja huoltajien yhteistyöllä turvataan lapsen
hyvinvoinnin ja oppimisen jatkumo. Tietoa lapsen mahdollisesti ennen esiopetusta saamista
tukitoimista hyödynnetään esiopetuksessa.

Tuen

tarvetta

arvioitaessa

ensimmäiseksi

tarkastellaan

käytettyjä

toimintatapoja,

opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta lapselle. Tarkastelun
pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa lapselle paremmin sopivia
pedagogisia ratkaisuja. Tuki annetaan lapselle ensisijaisesti omassa esiopetusryhmässä
erilaisin joustavin järjestelyin, ellei lapsen etu välttämättä edellytä lapsen siirtämistä toiseen
ryhmään

tai

yksikköön.

Mikäli

lapsi

käyttää

esiopetuksen

lisäksi

muita

varhaiskasvatuspalveluja, esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen henkilöstö tekee
yhteistyötä lapsen kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa.

On tärkeää, että tieto lapsen tuen tarpeesta ja lapsen saamasta tuesta siirtyy
varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen. Esiopetus toimii
linkkinä muuhun varhaiskasvatukseen sekä tulevaan kouluun. Lapsen siirtyminen
perusopetukseen tapahtuu yhteistyössä perus- ja esiopetuksesta vastaavan henkilöstön
sekä

huoltajien

kanssa.

Opetuksen

järjestäjät

vastaavat

vuosittaisista

tiedonsiirtopalavereista, käytäntöjen sujuvuudesta ja jatkuvasta kehittämisestä.

4.2 Yhteistyö huoltajien kanssa tuen aikana
Esiopetuksessa annettava opetus ja kasvatus järjestetään yhteistyössä lapsen huoltajien
kanssa siten, että annettava opetus, ohjaus ja tuki vastaavat jokaisen lapsen kehitys- ja
oppimistarpeita. Huoltajilla on kuitenkin ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta. Yhteistyö
huoltajien kanssa on monipuolista kasvatuksellista yhteistyötä, jota edellyttää myös kasvun
ja oppimisen tuki. Sillä tuen tarpeen ilmetessä yhteistyön merkitys huoltajien kanssa
korostuu.

Vuorovaikutus kodin kanssa lisää molemminpuolista tietoa ja tuntemusta lapsesta sekä
auttaa lapsen esiopetuksen suunnittelua ja toteuttamista. Kotiin ollaan aina yhteydessä, jos
huoli oppilaan oppimisesta tai hyvinvoinnista herää. Lapsen oppimista ja kasvua helpottavia
tukitoimia lähdetään suunnittelemaan yhdessä vanhempien ja muiden tarvittavien
ammattihenkilöiden, esimerkiksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja terveydenhuollon
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henkilökunnan kanssa. Lapsi osallistuu tukimuotojen suunnitteluun hänelle sopivalla ja
tarkoituksenmukaisella tavalla. Tukimuodot, toteutustavat sekä tavoitteet kirjataan lapsen
esiopetuksen suunnitelmaan tai erityisen tuen osalta lapsen henkilökohtaiseen oppimisen
järjestämisen suunnitelmaan. Vanhempien on hyvä tietää, että he tai lapsi eivät voi estää tai
kieltäytyä tuen antamisesta esiopetuksessa, eikä heidän suostumustaan tarvita tuen tarpeen
arviointiin

ja

suunnitteluun.

Oppilashuollon

antama

tuki

sen

sijaan

perustuu

vapaaehtoisuuteen ja edellyttää aina huoltajan suostumusta (katso luku 5).

4.3 Yleinen tuki
Lapsen yleinen tuki esiopetusryhmässä on ensimmäinen keino vastata lapsen mahdolliseen
tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vaikeuksia ehkäistään ennakolta
esimerkiksi yksittäisiä työtapoja ja oppimisympäristöä muokkaamalla,

pedagogisilla

menetelmillä, ryhmiä joustavasti muuntelemalla ja opettajien keskinäistä yhteistyötä
lisäämällä. Opettajalla on vastuu auttaa lasta tekemään parhaansa ja tukea lapsen
oppimisen

edistymistä.

Ensisijaisesti

vahvistetaan

lapsen

positiivisen

minäkuvan

kehittymistä ja terveen itsetunnon rakentumista pohjaten lapsen yksilöllisiin vahvuuksiin sekä
huolehditaan tasavertaisesta jäsenyydestä lapsiryhmässä. Yhteistyö lapsen ja perheen
kanssa on tiivistä. Yleisen tuen toteutuskeinoina voidaan käyttää esimerkiksi yksilöllisiä
tehtävävalintoja, erilaisia opetusohjelmia, lapsen tarpeisiin soveltuvia muita materiaaleja ja
välineitä sekä osa-aikaista erityisopetusta. Lapsen tarvitsemat yleisen tuen tukitoimet
kirjataan yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan, joka on
lapsen esiopetusta ja tukitoimien järjestämistä, seurantaa ja arviointia ohjaava pedagoginen
asiakirja.

4.4 Tehostettu tuki
Tehostettu tuki on lapsen kasvun ja oppimisen yleistä tukea vahvempaa, yksilöllisempää ja
pitkäjänteisempää tukemista, joka suunnitellaan aina kokonaisuutena yksittäistä lasta varten.
Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei ole lapselle riittävää. Tehostetussa
tuessa korostuvat esimerkiksi lapsen yksilöllinen opetus ja ohjaus, henkilökohtaiset
apuvälineet ja materiaalit, joustavat ryhmittelyt, osa-aikainen erityisopetus sekä tiivis
yhteistyö huoltajien kanssa.
Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon, jonka laatii lapsen opettaja
yhteistyössä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa, käyttäen tarvittaessa apuna myös
muita asiantuntijoita. Pedagoginen arvio laaditaan erilliselle lomakkeelle, ja se käsitellään
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moniammatillisessa

oppilashuoltoryhmässä.

Tähän

käsittelyyn

ei

tarvita

huoltajan

suostumusta. Opettaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja ovat vastuussa lapsen
tarvitseman tehostetun tuen järjestämisestä käytännössä, tavoitteiden kirjaamisesta sekä
tukitoimien vaikuttavuuden seurannasta ja toimivuuden arvioinnista. Heidän vastuullaan on
myös kirjata nämä asiat lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan yhteistyössä huoltajan
kanssa. Yhteistyön tiivistäminen huoltajan kanssa on merkityksellistä tuen tarpeen
selvittämisen, suunnittelemisen ja onnistuneen toteuttamisen kannalta.

Tehostetun tuen järjestäminen ja tarvittaessa lapsen siirtyminen takaisin yleisen tuen piiriin
käsitellään aina pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisessa oppilashuoltotyössä.

4.5 Erityinen tuki
Erityistä tukea saavat ne lapset, joilla on vaikeuksia edistyä riittävästi esiopetuksen
tavoitteiden mukaisesti muiden tukitoimien avulla. Erityistä tukea annetaan niille lapsille,
joiden esiopetusta kasvun ja oppimisen vaikeuksien takia ei voida järjestää muutoin. Lapsen
edellytykset ovat voineet heikentyä esimerkiksi vamman, sairauden, toimintavajavuuden tai
kasvuympäristöön liittyvien riskitekijöiden vuoksi. Erityinen tuki voidaan järjestää joko yleisen
tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä.

Erityisen tuen päätös on kirjallinen, hallintolain mukainen päätös, johon liitetään
valitusosoite. Päätöksen tekee se viranhaltija, jolle päätösvalta kuuluu. Ennen päätöksen
tekemistä on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa, ja tehtävä oppilaasta pedagoginen
selvitys. Pedagoginen selvitys koostuu lapsen opettajan laatimasta selvityksestä lapsen
oppimisen etenemisestä sekä moniammatillisen oppilashuollon yhteistyönä tekemästä
selvityksestä

lapsen

saamasta

tehostetusta

tuesta

ja

lapsen

kokonaistilanteesta.

Pedagogisen selvityksen laadinnassa hyödynnetään mahdollista pedagogista arviota sekä
lapsen opetussuunnitelmaa. Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen
perusteeksi tulee hankkia muita ammattihenkilöiden laatimia lausuntoja, joista käy ilmi
lapsen erityisen tuen tarve. Tällaisia ovat esimerkiksi psykologinen ja lääketieteellinen
lausunto. Mikäli lapselle on aiemmin tehty varhaiskasvatussuunnitelma, hyödynnetään
sitäkin huoltajan luvalla.

Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esiopetuksen alkamista tai esiopetuksen aikana
ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, mikäli
psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei
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vamman, sairauden, kehitysviivästymän tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan
erityisen syyn vuoksi voida muuten antaa.

Erityisen

tuen

päätöksen

saaneelle

lapselle

laaditaan

lapsen

esiopetuksen

oppimissuunnitelman lisäksi henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma,
josta käy ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen
antaminen. Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämisen suunnitelmassa ei kuvata lapsen
henkilökohtaisia ominaisuuksia. HOJKS:n laatimisesta vastaavat lapsen esiopetuksen
opettaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja yhteistyössä huoltajan kanssa. Yhteistyö
huoltajan kanssa on tiivistä ja monimuotoista, yhteistyön tehostuminen on edellytys
tavoitteellisten tukitoimien ja tavoitteiden suunnittelulle, toteutukselle ja arvioinnille. HOJKS
ja sen sisällön toimivuus tarkistetaan vähintään kerran vuodessa, mutta aina silloin kun se
on lapsen tuen tarpeen, tavoitteiden tai opetuksen kannalta tarpeellista. Jos erityinen tuki
päätetään lopettaa lapsen tuen tarpeen muuttuessa, siitä tehdään viranhaltijan päätös.
Päätöksen

tekee

varhaiskasvatusjohtaja.

Lisäksi

esiopetuksen

opettaja

ja

varhaiskasvatuksen erityisopettaja laativat lapselle tehostetun tuen suunnitelman lapsen
esiopetuksen suunnitelman liitteeksi.

4.6 Pidennetty oppivelvollisuus
Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei voi saavuttaa lapsen vamman, sairauden tai
muun syyn vuoksi yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta perusopetuslaissa
säädettyä aiemmin ja kestää 11 vuotta. Esiopetus voi pidennetyssä oppivelvollisuudessa
olevalle lapselle kestää yhden tai kaksi vuotta. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta
tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapselle tehdään tällöin myös
päätös erityisestä tuesta, päätökset tekee sivistystoimen johtaja. Lapsella on aina
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta, joka järjestetään
lapsen tarpeita ja kehitystasoa palvelevalla tavalla.

Pidennetyssä oppivelvollisuudessa olevan lapsen esiopetus järjestetään seuraavilla
vaihtoehtoisilla tavoilla:


Lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa sinä vuonna, kun hän
täyttää viisi vuotta. Lapsi jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuteen kuuluvassa
esiopetuksessa ja siirtyy perusopetukseen sinä vuonna, kun hän täyttää 7 vuotta.



Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna,
kun hän täyttää kuusi vuotta. Esiopetus kestää yhden vuoden ja lapsi aloittaa
perusopetuksen, kun hän täyttää 7 vuotta.
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Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna,
kun hän täyttää kuusi vuotta. Esiopetus kestää kaksi vuotta, ja tällöin lapsi aloittaa
perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin, eli sinä vuonna kun hän täyttää
kahdeksan vuotta. Perusopetuksen kanssa on mahdollista tehdä tiiviimpää
yhteistyötä

toisen

esiopetusvuoden

aikana.

Perusopetuksen

myöhemmästä

aloittamisesta on tehtävä erillinen hallintopäätös.

5 OPPILASHUOLTO
Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Se
edistää välittämistä ja huolenpitoa sekä antaa jokaiselle tasavertaisen mahdollisuuden
kasvamiseen ja oppimiseen. Oppilashuolto on sekä yksilöllistä että yhteisöllistä tukea, jonka
tärkeänä tehtävänä on lapsen kehityksen ja oppimisen varhaisen tuen tunnistaminen.
Oppilashuolto toteutetaan tiiviissä yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa, etsimällä yhdessä
ratkaisuja havaittuihin huolenaiheisiin.

Oppilashuollossa monialainen yhteistyö on keskeistä. Oppilashuollon pääpaino on
ennaltaehkäisevässä

toiminnassa

ja

vastuu

esiopetusyhteisön

hyvinvoinnista

on

esiopetuksen henkilökunnalla. Oppilashuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut
sekä

terveydenhoidon

lastenneuvolapalvelut.

Kaakon

kaksikossa

psykologipalvelut

hankitaan Haminan perheneuvolasta.

Esiopetuksen oppilashuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa, että ryhmässä on
opetushenkilöstön lisäksi ikäryhmälle suunnattuja terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja
kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kuin käsiteltävä asia kulloinkin edellyttää.
Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen lapseen ja
huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. Oppilashuoltoryhmät kokoontuvat
tarvittaessa.

Paikallisesti

oppilashuoltoa

ohjaavat

Kaakon

kaksikon

lasten

ja

nuorten

hyvinvointisuunnitelma, Kaakon kaksikon oppilashuoltosuunnitelma sekä tämä esiopetuksen
opetussuunnitelma. Yksikkökohtaisia oppilashuoltosuunnitelmia ei tehdä. Jokaisella Kaakon
kaksikon päiväkodilla on erilliset turvallisuussuunnitelmat, joista selviävät toimenpiteet ja
suunnitelmat lasten suojelemiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä, toimintaohjeet
äkillisissä kriiseissä sekä uhka- ja vaaratilanteissa.
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6 YHTEISTYÖ JA ARVIOINTI
6.1 Yhteistyö
Yhteistyön tavoitteena on, että esiopetus, muu varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat
johdonmukaisen, lapsen kasvua ja oppimista tukevan jatkumon. Yhteistyöllä varmistetaan
esiopetuksen laatua sekä vahvistetaan lasten ja huoltajien osallisuutta. Yhteistyötä
kehitetään ja arvioidaan yhdessä opetuksen järjestäjän johdolla.

Kaiken yhteistyön perustana on henkilöstön keskinäinen yhteistyö esiopetuksessa. Tämä on
välttämätöntä opetuksen laadun ja esiopetusyhteisön hyvinvoinnin kannalta. Yhteistyötä
tehdään niin tietyn esiopetusyksikön sisällä kuin eri esiopetusyksikköjen kesken. Yhteistyö
esiopetusyhteisön aikuisten kesken toimii samalla esimerkkinä lapsille. Lapsia kannustetaan
ja ohjataan toimimaan ryhmän jäsenenä ja kehittämään omia yhteistyötaitojaan. Lapsia
myös kuullaan toiminnan suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin yhteydessä heille sopivalla
tavalla.

Huoltajien kanssa keskustellaan lasten kasvun ja oppimisen tavoitteista sekä etenemisestä.
Keskusteluja käydään niin päivittäisissä kohtaamisissa, eri viestintävälineitä hyödyntäen kuin
lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman laadintapalavereissa, jotka pidetään syksyisin ja
keväisin. Yhteisen kielen puuttuessa käytetään keskusteluissa tarpeen mukaan tulkkia.

Erityisen tärkeää yhteistyö huoltajien kanssa on lasten kasvun ja oppimisen tukea
suunniteltaessa ja toteutettaessa. Huoltajien tulee saada tietoa esiopetuksen kuljetuksista ja
oppilashuollosta

sekä

lapsille

esiopetuksen

lisäksi

tarjolla

olevista

muista

varhaiskasvatuspalveluista. Tämä tieto voidaan antaa mm. syksyisin järjestettävässä
vanhempainillassa. Keväisin huoltajilta kerätään asiakaspalautteita opetuksen ja toiminnan
kehittämiseksi. Lapsille järjestettynä esiopetukseen tutustumispäivänä annetaan myös
vanhemmille mahdollisuus tulla tutustumaan esiopetuksen toimintaan.

Siirtymävaiheissa yhteistyön tekeminen korostuu. Onnistunut siirtyminen edistää lasten
turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia sekä heidän kasvu- ja oppimisedellytyksiään.
Varhaiskasvatuksesta esiopetukseen siirtyvillä yhteistyötä tehdään niin vanhempien kuin
esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen opettajien välillä. Esiopetuksesta kouluun siirryttäessä
pidetään tiedonsiirtopalaveri, johon voivat osallistua ensimmäisen luokan opettaja/opettajat,
esiopetuksen opettaja, lapsen huoltaja/huoltajat, koulun erityisopettaja, varhaiskasvatuksen
erityisopettaja, koulukuraattori sekä kouluterveydenhoitaja. Esiopetuskeväänä lapsille
järjestetään myös tutustumistunteja perusopetuksessa.
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Esiopetuksen henkilöstö tekee myös yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön
kanssa

lasten

hyvinvoinnin,

kasvun

terveydenhoitaja käy esiopetuksessa

ja

oppimisen

havainnoimassa

tukemiseksi.
lapsia

Lastenneuvolan

ryhmätilanteissa

sekä

keskustelemassa esiopetuksen henkilöstön kanssa. Sivistystoimen kanssa yhteistyötä
tehdään lisäksi muun muassa erilaisten tapahtumien ja kulttuurisuunnitelman puitteissa.

Yhteistyöhön liittyviä käytäntöjä muokataan niistä saadun palautteen tai tarpeen mukaan.
Yhteistyö eri toimialojen kanssa voi vaihdella toimikausittain erilaisten toiminnan painotusten
ja projektien mukaan.

6.2 Arviointi
Arvioinnin avulla suunnitellaan ja kehitetään opetusta sekä tuetaan kunkin lapsen
hyvinvointia, kasvua ja oppimista. Lapsikohtaiseen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan
kirjataan yhteistyössä vanhempien kanssa kutakin lasta koskevat oppimisen tavoitteet.
Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi oppimisvalmiuksiin, oppimisen taitoihin tai sosiaalisiin
taitoihin. Lapsesta saatavan tiedon keruussa käytetään hyödyksi myös lapsen omia sekä
aiemman varhaiskasvatuksen henkilöstön tekemiä havaintoja ja ajatuksia. Havainnoinnin ja
arvioinnin tukena käytetään myös erilaisia havainnointi- ja arviointimenetelmiä. Ne ovat yksi
tapa saada tietoa lapsen oppimisesta ja taidoista. Arviointimenetelmien käytöstä ja
toteutuksesta

sovitaan

varhaiskasvatuksen

erityisopettajien

kanssa.

Jatkuvan

havainnoinnin, dokumentoinnin ja lasten ja vanhempien palautteen avulla toimintaa
kehitetään ja muokataan yhä paremmin kutakin lasta ja lapsiryhmää palvelevaksi
kokonaisuudeksi.

Lapsia ohjataan myös itsearviointiin. Lapsille sanoitetaan heidän vahvuuksiaan ja
kehittämisalueitaan. Lapsille annetaan rohkaisevaa ja kannustavaa palautetta, jotta kukin
lapsi voi havaita edistymistään. Tämä rakentaa lasten myönteistä käsitystä itsestään
oppijana.

Opetuksen järjestämisen kannalta olennaiset tiedot kunkin lapsen esiopetuksen aikaisesta
työskentelystä sekä kasvun ja oppimisen etenemisestä siirretään lapsen tulevan
ensimmäisen luokan opettajan tietoon tiedonsiirtopalaverissa.

Esiopetuksen henkilöstö tekee lisäksi jatkuvaa, tavoitteellista itsearviointia ylläpitääkseen
esiopetuksen laatua sekä kehittääkseen sitä. Tämä itsearviointi on esiopetuksen laadun
ylläpitämisen ja kehittämisen ehto. Arviointia varten kerätään havaintoja ja tietoa lapsista
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sekä palautetta lasten vanhemmilta. Lisäksi esiopetuksen henkilöstön ja esimerkiksi
varhaiskasvatuksen erityisopettajan kesken käydään säännöllisiä pedagogisia keskusteluja
toiminnan

kehittämiseksi.

Lisäksi

kaikki

Kaakon

kaksikon

esiopetuksen

opettajat

kokoontuvat säännöllisesti toimintavuoden aikana suunnittelemaan ja arvioimaan toimintaa
ja opetussuunnitelmaa.

Lapsille annetaan lukuvuoden päätteeksi esiopetuksen osallistumistodistus, johon merkitään
todistuksen, opetuksen järjestäjän, päiväkodin ja lapsen nimi, lapsen henkilötunnus sekä
todistuksen

antamispäivä.

Lisäksi

todistukseen

merkitään,

että

todistus

on

Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
mukainen. Todistus voi sisältää yleiskuvauksen toteutuneesta esiopetuksesta. Todistukseen
ei merkitä lapsen persoonaan, oppimisen etenemiseen tai lapsen toimintaan liittyviä
kuvauksia.
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LÄHTEET JA LINKIT
Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet:
http://www.oph.fi/download/163781_esiopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
www.oph.fi
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LIITTEET
Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (päivitetään syksyn 2016 aikana)

Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (päivitetään syksyn 2016
aikana)

Pedagoginen arvio, pedagoginen selvitys:
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_
jarjestaminen/tietoa_tuen_jarjestamisesta/tuen_lomakkeet_ops_2016

Kaakon kaksikon kulttuurisuunnitelma
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