
  
  

  

  

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA 

LUKUVUOSISUUNNITELMA   
  
Lukuvuosi 2022–2023  

  

Palautetaan 30.9.2022 mennessä aluejohtajalle  

  

  

  
Päiväkoti  

  

Kultakylä - Onnimannin päiväkoti  

 

  

Esiopetusyksikkö  

  

Viljakkalan esiopetus, Kultajyvät & Kultahiput  

 

  
Esiopetusyksikön yhteistyökoulu  

  
Viljakkalan Yhtenäiskoulu  

 

    

Käsitelty päiväkodissa (pvm.)    

 

     

Varhaiskasvatuksen johtajan   

hyväksyntä   

 

    

  

  

  

  

ESIOPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN  

  
Työ- ja loma-ajat   

  

Lukuvuosi 2022–2023 (748 tuntia)  

    
Syyslukukausi  10.8. - 22.12.2022  

Syysloma (vko 42)  17.10 - 23.10.2022  

Kevätlukukausi    9.1. - 3.6.2023  

Talviloma (vko 9)   27.2. - 5.3.2023  

Pääsiäisloma    6.4. - 10.4.2023  



Esiopetuksen työntekijät:   

Arja Kaasalainen, varhaiskasvatuksen opettaja   

Milla Luusalo, varhaiskasvatuksen opettaja   

Tarja Seppälä, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja   

Jaana Hellsten, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja   

Moona Haapanen, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja   

Laura Porila, henkilökohtainen avustaja  

Annika Ilomäki, ryhmäavustaja                                                                                      

 

Päiväjärjestys Viljakkalan esiopetuksessa   

  

Eskarin ovet avataan klo 6.15   

Aamiainen klo 8.00   

Esiopetusaika alkaa klo 9.00   

Toimintaa pienryhmissä klo 9-11.10   

Kultajyvien 1 ryhmä & Kultahippujen 1 ryhmä ulkoilevat ensin   

Kultajyvien 2 ryhmä & Kultahippujen 2 ryhmä toimintaa sisällä   

Klo 9-10 Ulkoilu / toiminta ja sitten tehdään vaihto ja klo 10-11 Toiminta / ulkoilu   

Lounas klo 11.10   

Lounaan jälkeen leikkejä pienryhmissä.   

Klo 12.30 ne lapset, joiden lähtöaika on klo 13, lähtevät ulos.   

Klo 12.30-13 Tunnepiiri ja satuhetki   

13-14 Pöytäpuuhat ja hiljaiset leikit   

Klo 14 Välipala   

Välipalan jälkeen toimintaa ja leikkejä pienryhmissä. Osa lapsista lähtee jo (sään salliessa) 

ulkoilemaan   

Iltapäivän ulkoilu   

Klo 17.00 esiopetuksen tilat suljetaan  

  

TOIMINTA KASVATTAJIEN KESKEN 
  

Vuorovaikutus kasvattajien kesken   

Miten huolehdimme työtiimin avoimesta ilmapiiristä?  

- Keskustelemalla arjessa avoimesti, huumoria mukaan, huomioidaan toista, 

jaetaan työtaakkaa ja haastavia lapsia tasapuolisesti.  

  

Miten huolehdimme työtiimimme kehittämisestä ja innovoinnista?  

- Ideoimme ja suunnittelemme yhdessä toimintaa ja kokeilemme uusia ideoita 

avoimin mielin, annamme mahdollisuuden kokeiluille. Jaamme koulutuksissa 

saatua tietoa toisillemme. Tuomme omat kiinnostuksen kohteemme ja 

vahvuutemme esille.   

  
Yhteistyö muiden tiimien kanssa  

- Teemme päivittäin yhteistyötä Kultajyvien ja Kultahippujen kesken. 

Viikkopalavereissa jaamme ja kuulemme tärkeimpiä tietoja sekä kuulumisia 



ryhmistä. Yhteistyö muiden tiimien kanssa tilanteiden ja tarpeiden mukaan. 

Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä erilaisia tapahtumia.  

             - positiivista palautetta annetaan arjessa onnistuneista tilanteista ja mietitään     

               yhdessä ratkaisuja, miten tekisimme toisin epäonnistuessamme.  

  
Toiminnan suunnittelu ja arviointi  

Miten suunnittelemme toimintaamme (kuka, koska, miten)?  

- Ryhmien opettajilla päävastuu suunnittelusta. Tiimissä yhdessä suunnittelemme 

seuraavan viikon toimintaa. Suunnitelmaa tarkennetaan vielä tarvittaessa. 

Tämän lisäksi suunnitellaan talon palavereissa ja suunnittelutiimeissä  

esimerkiksi tulevia tapahtumia. Ideoita heitellään myös päivittäin, kun mieleen 

tulee. Suunnitellaan toimintaa yhdessä, vastuualueita on jaettu vahvuuksien ja 

mielenkiinnon mukaan.  

 

  
Miten havainnoimme, dokumentoimme ja arvioimme toimintaamme (kuka, koska, miten)?  

- Meillä on viikon suunnitellut toiminnat kuvilla näkyvissä eteisen 

seinässä/luokkatiloissa. Tästä lapset ja vanhemmat näkevät mitä toimintaa 

minäkin päivänä on.  

Ryhmätilan seinille, ikkunalaudoille, hyllyille on dokumentoitu toimintaa. 

(askarteluja, muovailuja, maalauksia yms. lasten tekemää taidetta) Päivittäin 

kirjaamme päikkyyn havaintoja lapsesta ja päivän tapahtumia. Lähetämme 

päikyn kautta kuvia lapsesta.  Nyt syksyllä otamme taas käyttöön Padlet-

sovelluksen. Padletin kautta laitamme vanhemmille kuvia toiminnastamme ja 

avaamme toiminnan pedagogiikkaa. Havainnointivihkoon kirjaamme havaintoja 

lapsesta ja lapsen kehityksestä. Tiimipalavereissa arvioimme yhdessä 

onnistumisia ja haasteita.  

  

  
Miten ja milloin arvioimme lukuvuosisuunnitelman toteutumista?   

- Tiimipalavereissa arvioidaan lukuvuosisuunnitelman toteutumista. Lisäksi 

keväällä tiimi-ilta, jossa arvioidaan lukuvuosisuunnitelmaa.  

  

  
Työntekijöiden  vahvuuksien ja osaamisen hyödyntäminen sekä vastuunjako   

- Hyödynnämme toiminnassa tiimin jäsenten osaamista, omia vahvuuksia ja 

mielenkiinnon kohteita. Ruokatilauksen tekee maanantain aamuvuorolainen. 

Arja ja Milla pitävät leops-keskustelut huoltajien kanssa ja kirjoittavat 

esiopetussuunnitelmat. Arjalla ja Millalla pedagoginen vastuu ryhmien 

toiminnasta. Tarja, Jaana ja Moona ottavat päävastuun käden taitojen / 

erilaisten taidekokemusten järjestämisestä ja suunnittelusta. Kaikilla tiimin 

jäsenillä vastuu dokumentoinnista ja pienryhmätoiminnan sujuvuudesta.  

  
Henkilöstön itsearviointi esim. erilaiset itsearviointilomakkeet mainitaan  



- Arvioidaan toimintaa tiimipalavereissa, talon palavereissa ja iltapalavereissa. 

Arviointia tapahtuu myös päivittäin arjessa keskustellen. Itsearviointilomakkeena 

mm. tiimitähti-lomake.  

Tiedonkulku  

Miten huolehdimme tiedonkulun arjen päivittäisissä asioissa?   

- Keskustellen. Kirjaamme päivittäin päikkyyn ryhmän päivästä sekä usein myös 

lapsen henkilökohtaiseen näkymään havaintoja päivästä. Kirjoitetaan 

havainnointivihkoon vanhemmilta tulleita asioita ja keskustellaan asioista.  

  

Miten huolehdimme tiedon kulun palavereista ym.?  

- Keskustellen. Jokaisella vastuu ottaa asioista selvää ja lukea palaverimuistiot 

teams:sta tai sähköpostista. Kirjaamme vanhemmilta tulleita tiedotuksia päikyn 

muistilapuille/ vihkoon, jotta tieto kulkisi kaikille.  

Muut asiat  

Poikkeustilanteet (henkilöstön äkillinen sairastuminen tms.)  

- Poikkeustilanteissa joustetaan ja autetaan toisia sekä toimitaan mahdollisimman 

pitkälle suunnitelman mukaan, tarvittaessa mukautetaan toimintaa sopivalla 

tavalla.  

Muut meidän tiimillemme tärkeät sovittavat asiat  

- Tärkeää sopia kuka kulloinkin ottaa vastuuta haasteellisista lapsista eri 

tilanteissa. Pienryhmissä toimiminen. Iltapäivän sujuvuuden varmistaminen. 

Pääsääntöisesti yhdeltä lähtevä aamuvuorolainen ottaa taksille/kotiinlähtijät ulos 

päivällä. 7.45 vuoro ja Annika ottaa lapsista aikaisemmat kotiinlähtijät ulos 

välipalan jälkeen. Muut tulevat loppuporukan kanssa myöhemmin. 

  

  

ESIOPETUSRYHMÄN TOIMINTAKULTTUURI  
  

Toiminnan periaatteet ja työtavat  
  

Viljakkalan esiopetuksessa lapsia ohjataan kokeilemaan ja käyttämään erilaisia työtapoja 

ryhmissä, työpareina ja itsenäisesti. Lapset saavat osallistua toiminnan suunnitteluun ja 

työtapojen valintaan. Esimerkiksi kahden kuukauden aikana synttäreitään viettävät, 

suunnittelevat yhteisten synttärijuhlien toiminnat ja tarjottavat. Lasten ottaminen mukaan 

toiminnan suunnitteluun kehittää lasten aloitteellisuutta ja omaa vastuunottoa.   

  

Pienryhmätoiminta antaa lapselle mahdollisuuden rauhallisempaan oppimisympäristöön ja 

lapsella on mahdollisuus saada yksilöllisempää opetusta sekä omaa ääntään kuuluviin. 

Toimimme lapsiryhmän kanssa erilaisissa pienryhmissä toimintojen mukaan. Liikunta / 

jumppahetket sekä kirjatehtävät ja luova toiminta ovat kahdessa pienryhmässä; Kultajyvillä 

keltaiset ja siniset ja Kultahipuilla pinkit ja vihreät ryhmät.  Metsäeskaria vietämme 

molempien esiopetusryhmien kesken. Ryhmien kokoonpanoa vaihdellaan, jotta lapset 

oppivat toimimaan kaikkien lasten kanssa.  



  

  

Oppimisympäristön käyttö  
  

Oppimisympäristönä toimii kaksi luokkatilaa, eri rakennuksissa Viljakkalan yhtenäiskoululla. 

Kultahippujen ryhmällä on mahdollisuus käyttää yhtä pukuhuonetilaa esiopetusluokan 

vieressä. Oppimisympäristönä toimii esioppilailla myös koulun ruokasali, esiopetuksen 

aidattu piha, koulun piha, Vilskeen liikuntasali, Ansonmäen metsä, urheilukenttä, kaukalo 

sekä metsäretkipaikka Peltosaari. Käymme säännöllisesti myös lähellä olevassa Viljakkalan 

kirjastossa lainaamassa kirjoja ja opettelemassa kirjastossa käyttäytymistä. 

Oppimisympäristössä pelit, askartelutarvikkeet ja lelut ovat lasten saatavilla. 

Oppimisympäristöä suunnitellaan ja muokataan yhdessä lasten kanssa.   

  

Oppimisympäristö pidetään selkeänä ja kuvien käytöllä tuetaan kaikkien lapsien 

mahdollisuutta hahmottaa päivän kulkua ja toimintoja. Sektorikellon avulla rajataan eri 

tilanteiden kestoa, jotta lasten on helpompi hahmottaa ajan kulumista ja toiseen toimintaan 

siirtymistä. Oppimisympäristössä on erityisesti kiinnitetty huomiota esteettömyyteen ja 

sopivaan virikkeiden määrään. Lasten kanssa opetellaan huolehtimaan tavarat paikoilleen, 

lajittelemaan roskat niille varatuille paikoille ja pitämään tilat siistinä. Esioppilaiden kanssa 

on tehty esiopetuksen alussa esiopetusryhmän säännöt, jotta kaikilla olisi turvallinen olo 

esiopetuksessa. Pienryhmätoiminnalla ehkäistään kiusaamista ja aikuiset ovat läsnä 

pienryhmätilanteissa. Vanhempia kuunnellaan ja mahdollisiin kiusaamistapauksiin 

puututaan heti. Korostamme esiopetuksessa hyvän ryhmähengen luomista, ryhmähenkeä 

ja yhdessä tekemistä.  

  
  

Lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen, kestävä elämäntapa  
  

Lasten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehditaan selkeällä päivästruktuurilla, jota 

selkiytetään kuvien avulla. Päiväjärjestys löytyy ryhmätiloista ja viikon toiminnat myös 

eteistiloista/ryhmätiloista. Lapsille luodaan turvallinen oppimisympäristö luomalla lapsiin 

sekä aikuisiin ystävälliset sekä luottamukselliset suhteet eli ilmapiiri, jossa kaikkien on hyvä 

olla. Esikoululaisista moni on myös sekä aamupäivä-, että iltapäivähoidossa ja siksi 

tarjoamme lapsille päivällä mahdollisuuden pieneen lepohetkeen, jolloin lapsille luetaan satu 

ja kuunnellaan hetki rauhallista musiikkia. Myös käsienpesu oikeaoppisesti on osa esikoulun 

arkea ennen ryhmään tuloa aamuisin, ennen ruokailua, vessassa käyntien sekä ulkoilujen 

jälkeen.   

Kannustamme lapsia maistamaan kaikkia ruokia ja otamme käyttöön hävikkihiiren, jonka 

avulla harjoittelemme ruokahävikin vähentämistä. Sapere-menetelmän avulla tutustumme 

ruoka-aineisiin, leipomiseen ja hedelmiin sekä kasviksiin leikin kautta. Keskustelemme 

terveellisistä ruokatottumuksista ja ruoan tärkeydestä ruokailujen yhteydessä. Järjestämme 

lapsien kanssa sadonkorjuu juhlat yhdessä ekaluokkalaisten kanssa.   

  



Kestävä kehitys esiopetuksessa  
Opettelemme lasten kanssa lajittelemaan jätteitä (kartongit, paperit, biojätteet, muovit) sekä 

luokkatiloissa että ruokasalissa. Harjoittelemme lajittelua myös leikkien ja erilaisten 

tehtävien kautta. Teemme lasten kanssa myös maatumiskokeen metsäpaikassamme. 

Hankimme vanhempainyhdistyksen kautta myös kierrätettyjä leluja ja leikkivälineitä 

(kirpputorit) esikoululaisten käyttöön. Käymme läpi kierrätyksen tärkeyttä sekä 

leikkivälineiden käsittelyn tärkeyttä, jotta lelut eivät menisi heti rikki. Pyysimme myös 

vanhempia huomioimaan kestävää kehitystä eväiden pakkaamisessa metsäretkiä varten. 

Huolehdimme oman pihan sekä metsäpaikkojen roskien keräämisestä. Ruokailussa 

ohjeistetaan lapsia ottamaan ruokaa ensin vähän ja hakemaan sitten lisää ruokahävikin 

vähentämiseksi. Opettelemme esikoululaisten kanssa vettä säästävää käsienpesua. 

Teemme kirjastoretkiä kirjojen lainausta varten. Lasten leikkitavaroiden ja kalusteiden 

hankinnassa käytämme myös hyväksi kirpputorien tarjontaa.  

  

Leikki ja toiminnallisuus opetuksessa   
  

Leikki on lapsille luontaisen oppimisen ilon lähde. Hyödynnämme leikkiä monipuolisesti 

esiopetuksessa. Leikin kautta lapsi voi käsitellä tunteitaan ja leikki voi toimia lapselle 

korjaavana kokemuksena. Leikki kehittää ajattelua, kieltä ja mielikuvitusta. Leikki laajentaa 

lapsen osaamista eri tiedon- ja taidonaloilla. Leikki vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja 

tervettä itsetuntoa myönteisten oppimiskokemusten avulla. Leikki tuottaa yhteisöllisyyttä, 

osaamista lapsille ja positiivisen tunneilmaston. Esiopetuksessa annetaan mahdollisuus 

lasten leikkialoitteille ja niitä kehitellään yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa. 

Edistetään leikkiä ja siihen sitoutumista. Aikuisen roolia kanssaleikkijänä vahvistetaan. 

Edistämme rooli- ja sääntöleikkejä, jotka sitouttavat lapsia esiopetustoimintaan. Pyrimme 

toteuttamaan oppimiskokonaisuuksien sisältöjä enemmän leikin kautta.  

  

Toiminnallisuus on lapselle läheinen tapa oppia uusia asioita, sillä lapset oppivat uusia 

asioita leikkien, liikkuen, tutkien ja kokeillen. Toiminnallisuus tekee oppimisesta innostavaa 

ja elämyksellistä ja parhaimmillaan jättää opittavasta asiasta pitkäkestoisen muistijäljen. 

Esiopetuskirjamme ”Ystävien eskari” sisältää monipuolisia toiminnallisia harjoituksia, joissa 

lapsi saa kokea olevansa aktiivinen toimija yhdessä muiden kanssa. Käytämme 

esiopetuksessa monipuolisia työskentelytapoja, jotka avaavat lapselle mahdollisuuksia 

tehdä käsillään, liikkua, tutkia ja ihmetellä yhdessä muiden lasten kanssa.  

  

  

Liikuntaan kannustaminen   

Toimintakauden tavoitteena on lisätä lapsen liikkumista esiopetuspäivän aikana. Lasten 

omaehtoinen sekä ohjattu liikkuminen on osa lasten esikoulupäivää. Opettelemme 

ryhmässä erilaisia liikuntaleikkejä, joiden avulla sääntöjen mukaan toimimista sekä 

liikkumistaitoja harjoitellaan leikin varjolla. Mahdollisuus liikkumiseen annetaan päivittäisten 

ulkoilujen yhteydessä. Ulkoilut päätetään yhteiseen liikuntaleikkiin, jossa lasten osallisuutta 

huomioidaan. Liikuntasali Vilskeessä käymme mahdollisuuksien mukaan eli hyödynnämme 



opettajilta jääviä vuoroja oman vuoron puuttuessa. Myös käytävää hyödynnetään sisällä 

erilaisten liikuntaratojen tekemiseen mahdollisuuksien mukaan. Ulkona liikumme 

monipuolisesti erilaisissa maastoissa kuten pellolla ja metsässä. Myös Ansomäkeä 

hyödynnämme ulkoliikunnassa (luistelu, hiihto, jalkapallo, liikuntaleikit, urheilukenttä). 

Talvella harjoittelemme hiihtoa ja luistelua lumi/jäätilanteesta riippuen. Havainnoimme 

lasten motorisia taitoja ja suunnittelemme liikuntaa myös lapsista lähtevien tarpeiden 

mukaiseksi. Kannustamme lapsia liikkumaan ja nauttimaan liikkumisesta omalla 

taitotasollaan. Rohkaisemme kokeilemaan ja harjoittelemaan uusia liikkumistaitoja. Tärkeää 

on antaa mahdollisuus lapselle kokea liikkumisen iloa.  

  

Lukevaan elämäntapaan innostaminen ja tukeminen  
Hyödynnämme esiopetuksessa monipuolisesti lastenkirjallisuutta ja loruja. Tavoitteena on 

innostaa lapset kirjallisuuden pariin monipuolisten tarinoiden ja kirjallisuusvinkkien avulla. 

Katselemme kuvakirjoja, luemme kirjoja ja keskustelemme kirjojen tarinoista. Teemme 

yhteistyötä kirjaston kanssa ja käymme säännöllisesti lähellä sijaitsevassa kirjastossa. 

Kirjastosta lapset saavat lainata heille mieluisia kirjoja. Hyödynnämme kirjaston kokoamia 

eri aihepiireihin liittyviä kirjalaatikoita ja niiden materiaalia. Lukutaidon kehittyessä 

esioppilaille tarjotaan helposti luettavia, selkeitä kirjoja itselukemista varten. Kirjoja on 

esiopetusryhmissä helposti lasten saatavilla ja näkyvillä. Esiopetuksessa herätetään 

kiinnostusta puhuttua kieltä sekä lukemista ja kirjoittamista kohtaan. Huomioimme, että 

myös S2 lapset saavat katsella kirjoja omalla äidinkielellään tai kuunnella satuja omalla 

äidinkielellään. 

  

Monimuotoiseen taideilmaisuun ohjaaminen  
Esiopetuksessa lasta rohkaistaan ja ohjataan käyttämään ilmaisun eri muotoja. Lapsille 

annetaan mahdollisuus kokea elämyksiä taiteesta sekä siihen liittyvästä suunnittelun, 

toteutuksen ja arvioinnin kokonaisuudesta. Taidetta tehdään monipuolisesti eri materiaalia 

ja digivälineitä hyödyntäen. Kokeilemme sekä pehmeiden, että kovien materiaalien käyttöä 

sekä erilaisten työvälineiden käyttöä esim. käsitöitä tehdessä. Tarkoituksena on, että lapset 

tutkivat, tulkitsevat ja ilmaisevat itseään ja ilmaisun taitoja harjoittelemalla. Materiaalia on 

myös lasten saatavilla omiin taideprojekteihin kannustamassa. Myös lasten mielipiteitä 

huomioidaan taideprojekteissa.  

Hyvinvointi ja turvallinen arki (OPH 2022)  
Esiopetuksessa pidetään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 

turvallisuudesta. Lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Lapsella on 

oikeus saada lohdutusta sitä tarvitessaan. Esiopetuksessa ei sallita kiusaamista, väkivaltaa eikä 

häirintää. Kiusaaminen tunnistetaan, siihen puututaan ja sitä ehkäistään tietoisesti ja 

suunnitelmallisesti osana toimintakulttuurin kehittämistä. Olennaista kiusaamisen ennaltaehkäisyssä 

on tukea lasten vertaissuhteita ja yhteisön hyvinvointia. Henkilöstöllä on keskeinen rooli lasten 

sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen harjoittelun ja kehittymisen tukemisessa. Lasten kanssa 

opetellaan tunnistamaan ja ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti. Aikuisen läsnäolo ja antama ohjaus 

vuorovaikutustilanteissa on tärkeää. Häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatilanteista keskustellaan lasten 

huoltajien kanssa ja etsitään yhdessä ratkaisuja. (Esiops s. 23)  



Kiusaamiseen puuttuminen esiopetusryhmässä:  

- aikuinen havainnoi sensitiivisesti lasten leikki- ja opetustilanteita ja on aidosti lähellä 

lapsia sekä lasten helposti lähestyttävissä ja saatavilla   

-Kiusaamistilanteisiin puututaan ja tilanteet sovitellaan molempia osapuolia kuunnellen  

- käymme läpi päivittäin tunnepiirissä päivän tunteita erilaisten tunnemateriaalien avulla 

kuten yhteispeli, Ympyriäiset ja Lapsen mieli -materiaalit  

- kaveritaitoja sanoitetaan ja avataan sekä havainnollistetaan millainen on hyvä kaveri  

- päivittäisellä pienryhmätoiminnalla mahdollistetaan aikuisen parempi läsnäolo ja 

havainnointi   

- tunne- ja vuorovaikutustaitoja käsitellään erilaisin draamallisin ja kuvataiteellisin keinoin 

esim. Ystävien eskari- harjoitukset, nukketeatterit, tunnetaitomateriaalit   

- hyvin sujuneista vuorovaikutustilanteista keskustellaan ja lapset itse suunnittelevat 

hyvien valintojen vahvistamiseksi mukavaa yhteistä tekemistä - tarvittaessa 

konsultoidaan veo Minna Vernoa tai koulukuraattori Mari Laaksosta (muuta 

oppilashuoltotyöryhmää) -Harjoittelemme jatkuvasti sosiaalisia taitoja, toisten 

hyväksymistä ja kunnioittamista, erilaisuuden hyväksymistä sekä yhdessä toimimista.   

  

ESIOPETUKSEN ARVIOINTI   

  

Esiopetuksen opetussuunnitelman mukaan vuosittain arvioidaan esiopetuksen 

toimintakäytännöt, opetus, kasvatus sekä oppimisympäristö. Taitojen kartoituksessa ja 

arvioinnissa painottuvat aina lapsen vahvuudet, edistyminen ja osaaminen. Taitojen 

kartoituksen ja arvioinnin myötä opetusta suunnitellaan ja muokataan lasten tarpeiden 

mukaisesti, jolloin samalla tuetaan jokaisen lapsen hyvinvointia, kasvua ja oppimista. 

Taitojen kartoittamisen avulla voidaan tunnistaa lapsen yksilölliset tuen tarpeet arjen 

tilanteissa ja oppimisessa. Aikuisten ja toisten lasten palaute on lapselle merkityksellistä, 

sillä lapsi rakentaa kuvaa itsestään muilta saadun palautteen pohjalta. Esiopetuksessa 

pyritään myönteiseen vuorovaikutukseen ja palautteeseen päivittäin jokaisen lapsen 

kohdalla. Arvioinnissa tärkeää jatkuvuus, moniäänisyys (lapset, vanhemmat, ryhmän 

kasvattajat, yhteistyökumppanit). Toimintaa tarvittaessa muokataan jatkuvan havainnoinnin, 

dokumentoinnin ja saadun palautteen perusteella.   

Pedagogiikan ja pienryhmien toiminnan suunnittelemiseksi sekä arvioimiseksi meillä on 

ryhmässämme käytössä arviointimenetelminä; Arjen tuki-lomake, KPT, Kuvilla-materiaali, 

Makeko 1, Lukimato sekä Boehmin käsitetesti tarvittaessa.   

  

Pedagoginen havainnointi ja dokumentointi: Pedagogisen havainnoinnin ja 

dokumentoinnin avulla tutustutaan lapsen elämään ja ajatuksiin sekä kerätään tietoa lapsen 

kokemuksista, osaamisesta ja tarpeista. Dokumentoinnin avulla kehitämme toimintaa ja 

esiopetuksen toimintakulttuuria sekä teemme näkyväksi esiopetustoimintaa. Pedagogista 

havainnointia ja dokumentointia ovat keskustelut lapsen kanssa, toiminnan havainnointi ja 



dokumentointi. Kuuntelemme, kyselemme, keskustelemme, kirjaamme muistiin, 

haastattelemme, otamme valokuvia ja kuvaamme videoita. Lapsi voi itse piirtää, valokuvata, 

videoida ja / kirjoittaa. Havainnoinnin ja dokumentoinnin tilanne voi olla esim. liikuntahetki, 

projekti ja niihin liittyvä tieto. Teemme yhdessä lasten kanssa käsitekartan ja näyttelyitä.  

Valokuvaamme ja videokuvaamme opetustilanteita, sadutamme lapsia, teemme 

tunnetarinoita ja kuvista kertomista sekä pelaamme Ylöjärven laatupeliä. Pysähdymme 

lasten kysymysten äärelle. Tärkeää on dokumenttien reflektointi. Esim. lapsen piirtäessä 

kuvan, hänen kanssaan keskustellaan kuvasta. Lapsen työhön voidaan kirjata 

dokumentointia, kuinka se on syntynyt. Dokumentteja voidaan reflektoida yhdessä lapsen ja 

huoltajien kanssa sekä yhdessä tiimin kanssa. Hyödynnetään havainnoinnissa ja 

dokumentoinnissa opetushallituksen pedagogisen dokumentoinnin vuosikelloa.   

  

Lasten osallisuus toiminnan arvioinnissa: Esiopetuksessa huomioidaan lapsen 

osallisuus arjen toiminnoissa. Lapset huomioidaan aamuisin tervehtimällä ja kyselemällä 

kuulumisia. Lapselle annetaan mahdollisuus kertoa tunteistaan ja omista asioistaan. Lapsi 

kokee osallisuutta myös sosiaalisissa suhteissaan ja esiopetuksessa annetaan 

mahdollisuus leikkiin joka päivä. Ryhmien kokoonpanoja vaihdellaan, jotta kaverin kanssa 

pääsee samaan ryhmään, mutta opetellaan toimimaan kakkien lasten kanssa. Ryhmässä 

muodostetaan positiivinen, salliva ja turvallinen ilmapiiri, jotta lapsi uskaltaa kertoa 

mielipiteitään ja toiveitaan. Lapselle on tärkeä olla osa ryhmää ja toimia yhdessä muiden 

kanssa. Osallisuus on myös vastuunottamista omista päätöksistä ja valinnoista ja 

vastuuseen kasvattamista Lapsia kannustetaan huolehtimaan omista tavaroistaan ja 

omatoimisuuteen rohkaistaan kaikissa arjen tilanteissa. Omien jälkien siivoaminen ja 

tavaroiden paikoilleen vieminen kasvattavat myös lapsen omatoimisuutta. Lapsen toiveita 

huomioidaan toiminnoissa, esim. synttäreiden juhlinta. Tähtieskarina pääsee vaikuttamaan 

enemmän viikon toimintaan. Liikunnassa lapset saavat keksiä erilaisia liikkumistapoja ja 

hippoja, mitä yhdessä toteutetaan. Askarteluissa lapsille annetaan mahdollisuus vaikuttaa 

suunnitteluun ja toteutukseen sekä arviointiin. Lapsen töitä arvostetaan ja annetaan lapsen 

mielikuvitukselle tilaa. Lapsilta kysellään myös ehdotuksia leikkiympäristön 

muokkaamiseen ja leikkitavaroiden hankintaan.   

  

  

Lasten itsearvioinnin tukeminen: Esiopetuksessa kehitetään lasten edellytyksiä 

itsearviointiin. Lasten osuus toiminnan arvioimisessa toteutetaan sekä arkipäivän 

keskusteluissa. Lapsia rohkaistaan kertomaan, mistä he esiopetuksessa pitävät. Lapset 

ovat mukana miettimässä työskentelyn tavoitteita ja he tietävät mitä heiltä odotetaan. 

Lasten itsearvioinnin avulla on tarkoitus tehdä näkyväksi lapsen oppimista ja osaamista 

hänelle itselleen. Tavoitteena on, että lapset kasvaisivat vähitellen itsearviointiin ja 

arvioimaan omaa osallistumistaan ja toimintaansa osana ryhmää. Ohjataan lapsia 

pohtimaan yhteisten tehtävien onnistumista. Esim. ”Ystävien eskari”-kirjan itsearvioinnin 

selkeä, samana toistuva rakenne auttaa itsearviointitaidon harjoittelua. Materiaali tukee 

harjoittelemaan vertaisarviointia mm. kehujen ja positiivisen kannustuksen muodossa. 

Lapset arvioivat itseään säännöllisesti esim. kuivien avulla, peukkujärjestelmällä tai esim. 

millainen tunne on jäänyt toiminnasta. Esimerkkejä arjen tilanteiden 



itsearviointimenetelmistä; tunnepirit, hävikkihiiri, päivittäiset keskustelu (Miten sujui 

mielestäsi?), erilaiset palkkiojärjestelmät, ristiriitatilanteiden sanallistaminen   

  

Huoltajien osallisuus arvioinnissa: Esiopetuksen oppimissuunnitelman laadinnassa ja 

arvioinnissa sekä tukeen liittyvien oppimissuunnitelmien laadinnassa ja arvioinnissa. Arjen 

keskustelut tuonti- ja hakutilanteissa. Asiakastyytyväisyyskyselyt ja vanhempainillat. 

Kyselemme vanhempien toiveita toiminnan sisällöistä.  

   

  

LASTEN JA HUOLTAJIEN OSALLISUUS ESIOPETUKSESSA  

  

Lapsen osallisuus esiopetuksessa   

Esiopetuksessa huomioidaan lapsen osallisuus arjen toiminnoissa. Lapsi huomioidaan 

aamuisin tervehtimällä ja kyselemällä kuulumisia. Lapselle annetaan mahdollisuus kertoa 

tunteistaan ja omista asioistaan. Lapsi kokee osallisuutta myös sosiaalisissa suhteissaan 

ja esiopetuksessa annetaan mahdollisuus leikkiin joka päivä. Ryhmien kokoonpanoja 

vaihdellaan, jotta kaverin kanssa pääsee samaan ryhmään, mutta opetellaan myös 

toimimaan kaikkien lasten kanssa. Ryhmässä muodostetaan positiivinen, salliva ja 

turvallinen ilmapiiri, jotta lapsi uskaltaa kertoa mielipiteitään ja toiveitaan. Lapselle on 

tärkeä olla osa ryhmää ja toimia yhdessä muiden kanssa.   

  

Osallisuus on myös vastuunottamista omista päätöksistä ja valinnoista ja vastuuseen 

kasvattamista. Lapsia kannustetaan huolehtimaan omista tavaroistaan (reput, vaatteet ym) 

ja omatoimisuuteen rohkaistaan kaikissa arjen tilanteissa. Omien jälkien siivoaminen ja 

tavaroiden paikalleen vieminen kasvattavat myös lapsen omatoimisuutta. Lasten toiveita 

huomioidaan toiminnoissa (esim. synttäreiden juhlinta) ja tähtieskarina pääsee 

vaikuttamaan enemmän viikon toimintaan. Liikunnassa lapset voivat keksiä erilaisia 

liikkumistapoja ja hippoja, mitä yhdessä toteutetaan. Askarteluissa lapsille annetaan 

mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun ja toteutukseen sekä arviointiin. Lasten töitä 

arvostetaan ja annetaan lapsen mielikuvitukselle tilaa. Lapsilta kysellään myös ehdotuksia 

leikkiympäristön muokkaamiseen ja leikkitavaroiden hankintaan.   

  

Huoltajien osallisuus esiopetuksessa   
Viljakkalan esiopetuksen vanhempainilta pidettiin 6.9.2022 ja siellä kyselimme lasten 

vanhemmilta, mitä toiveita heillä on esiopetusvuodelle. Kerroimme vanhemmille esikoulun 

tavoitteista ja aihealueista sekä veo Minna Verno kertoi lasten tuen asioista. Kerroimme 

myös päivän struktuurista esikoulun aikana. Vanhempainillasta on jaettu vielä kaikille 

kooste.  

 Lasten päivästä kerrotaan hakutilanteessa ja päivän asioista kerrotaan avoimesti 

vanhemmille. Vanhempien mielipiteitä kuunnellaan lastensa asioissa ja toiveita otetaan 

vastaan. Vanhempien osaamista ja ammatteja voimme myös hyödyntää esikoulun aikana 

mahdollisuuksien mukaan.  

  

  



Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma  
Jokaiselle lapselle laaditaan esiopetuksen oppimissuunnitelma sekä 

varhaiskasvatussuunnitelma aamu- ja iltapäivähoidon ajalle yhteistyössä vanhempien 

kanssa. Esiopetuskeskusteluissa tähdätään yhteistyöhön, jossa tavoitteet asetetaan 

yhteisen pohdinnan tuloksena kaikkien osapuolten näkemykset kuunnellen. Lapsia 

haastatellaan heidän kokemuksistaan eskarilaisina ja keskustelut liitetään osaksi 

suunnitelmaa. Kirjataan ylös lasten käsitykset siitä, missä he ovat taitavia ja mitä he 

toivovat oppivansa. Lapsen arkea tuodaan esille myös kuvien, eskarikirjan, lapsen töiden 

ja Padlet seinän kautta. Lapsi voi olla mukana keskustelussa kertomassa haastattelustaan 

mahdollisuuksien mukaan ja niin halutessaan. Syksyllä laadittua oppimissuunnitelmaa 

arvioidaan yhteistyössä lapsen ja vanhempien kanssa viimeistään maalis-huhtikuussa 

2023.  

  
    

Tiedottaminen  
Tiedotamme vanhempia toiminnastamme Päikky -sovelluksella. Päikyn kautta toimitetaan 

vanhemmille myös kaikki viralliset tiedotteet ja kyselyt. Padlet-seinälle päivitämme 

valokuvia ja tietoa toiminnastamme. Vanhempainilta on pidetty syyskuun alussa. Esikoulun 

eteisessä on kuvitettu päivittäiset toiminnot, jotta vanhemmat voivat lasten kanssa katsoa 

päivän toiminnan. Vanhemmille, joita emme näe lapsen kulkiessa taksilla, laitamme 

viestejä myös tekstiviestein tai soitamme vanhemmille tarvittaessa. Tarvittaessa käytämme 

myös reissuvihkoa tiedottamisessa.  

Toimintaamme vanhemmat voivat seurata myös Padlet seinältä.  

    
  

YHTEISTYÖTAHOT JA -KÄYTÄNNÖT  

  

Esiopetusyksikön esiopetusryhmien välinen yhteistyö: Teemme aamuisin ja 

iltapäivisin yhteistyötä (Kultahiput & Kultajyvät.) ja ulkoilemme pienryhmissä ulkona 

samassa pihassa. Tarvittaessa hyödynnämme ryhmiemme luokkatiloja. Suunnittelemme ja 

toteutamme yhdessä pienryhmissä toimintaa. Välillä menemme kaikki yhdessä esim.  

metsäretkelle. Poikkeustilanteissa autamme toinen toisiamme.  

  

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on ensisijaisen tärkeää toiminnassamme. Huoltajien 

kanssa tehtävä yhteistyö korostuu entisestään, jos lapsella on tuen tarvetta. Kaupungin 

esi- ja alkuopetuksen henkilökuntaa tapaamme koulutuksissa ja muissa mahdollisissa 

yhteistyötapahtumissa. Lapsiryhmälle tärkeitä tapahtumia ovat kaupungin esioppilaille 

yhteiset tapahtumat esim. jalkapalloturnaus, teatteriretki ja uintikerrat uimahallissa Esi- ja 

alkuopetuksen yhteistyöpäivät ovat iso osa yhteistyötämme koulun kanssa ja 

kummioppilaiden kanssa vietetty aika on koettu erityisen tärkeäksi. Ulkona tapahtuvia 

yhteistyöhetkiä on suunniteltu toimintaan.   

  

Muut yhteistyökumppanit:  

- Kultakylän ja Onnimannin päiväkodit   



- Neuvola- ja sosiaalipalvelut  

- Viljakkalan yhtenäiskoulun terveydenhoitaja Tuire Landsted   

- TAYS   

- Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri  

- lapsikohtaiset yhteistyömuodot (terapeutit, sosiaalityö ym.)  

- koulukuraattorin palvelut (Viljakkalan yhtenäiskoulu) Mari Laaksonen 

- Viljakkalan yhtenäiskoulun erityisopettaja Tarja Pajulahti * 

- koko koulun henkilökunta  

- Viljakkalan yhtenäiskoulun iltapäiväkerho  

- Perhekeskuksen palvelut   

- - koulupsykologi Sara Liinamaa  

- Viljakkalan kirjasto - kirjastovierailut säännöllisesti n. 1x kk  

- aluepelastuslaitos - palokunta ->opetuskäynti, Tulikettu-koulutus   

- Seurakunta   

- Palvelukeskus Elokaari / mahdollisuuksien mukaan esiintymiskäyntejä / 

vierailuja  

  

ESI- JA ALKUOPETUKSEN YHTEISTYÖ   

  

Yhteistyö Viljakkalan yhtenäiskoulun kanssa on luonnollinen ja jokapäiväinen osa 

eskarimme elämää. Koulu fyysisenä tilana, säännöt, toimintatavat ja koulun henkilökunta 

tulee tutuksi niin lapsille kuin osittain myös vanhemmille. Myös yhteistyö iltapäiväkerhon 

kanssa on päivittäistä yhteisten iltapäiväulkoilujen kautta. Kummiluokkamme ovat 5a ja 5b.  

Olemme keskustelleet heidän kanssaan mahdollisista yhteisistä tapahtumista kuten 

yhteiset liikuntatunnit Ansomäessä, askartelupuuhat yhdessä kummioppilaan kanssa sekä 

peli- ja satutunnit. Yhteistyö alkaa lokakuussa.  

  

Yhteistyö esi- ja alkuopetuksen kanssa on suunnitteilla ja esiopettajat osallistuvat 

alkuopetuksen opettajien kanssa yhteiseen koulutukseen, jossa tehdään suunnitelmaa 

joustavasta esi- ja alkuopetuksesta. Syksyn suunnitelmia alkuopetuksen kanssa ovat 

yhteiset yleisurheilukilpailut, pajapäivä vesiteemalla ja sadonkorjuujuhla, Suunnitelmat 

täsmentyvät syksyn aikana.  

  

 Keväällä esioppilaista tehdään tiedonsiirtoa alkuopetukseen ja lomakkeet käydään läpi 

vanhempien kanssa kevään esiopetuskeskusteluissa. Esikoulun opettaja vastaa tiedon 

siirtämisestä kouluun. Myös tuen lasten suunnitelmat arvioidaan ja tieto näistä siirretään 

tuleville opettajille. Mukana näissä tiedonsiirtokeskusteluissa ovat koulun erityisopettaja ja 

luokanopettaja. Lisäksi mukana tarpeen mukaan koulun terveydenhoitaja ja 

koulukuraattori. Vanhemmille tiedotetaan siirtymäkäytänteistä esiopetuskeskusteluissa.  

Keväällä koulun erityisopettaja käyttää nivellystunteja olemalla esiopetuksessa mukana ja 

seuraamassa lasten toimintaa ja taitoja.  

  

Vastuu- ja yhteistyöhenkilöt:  

Alkuopettajat 1.a,1.b, 2.a, 2.b  



Luokanopettaja 5.lk  

Rehtori Jyri Pulkkinen  

Erityisopettaja Tarja Pajulahti   

Koulun terveydenhoitaja Tuire Landsted  

Koulukuraattori Mari Laaksonen 

Koulupsykologi Sara Liinamaa  

Veo Minna Verno  

Iltapäiväkerhon ohjaajat   

Esiopetuksen henkilöstö; Vo Milla Luusalo Vo Arja Kaasalainen Lh Tarja Seppälä, Lh 

Jaana Hellsten, Lh Moona Haapanen sekä avustajat Laura Porila ja Annika Ilomäki  

   

PEDAGOGINEN TUKI  
  

Esiopetuksessa on käytössä kolmiportainen tukemisen malli. Lapset saattavat tarvita 

kasvun, kehityksen tai oppimisensa tueksi ryhmässä toimiessaan lyhyempää tai 

pidempää, pienempää tai vahvempaa tukea. Tuki jakautuu kolmeen portaaseen: yleiseen, 

tehostettuun ja erityiseen tukeen. Esiopetustiimin tukena pedagogisen tuen suunnittelussa 

sekä toteuttamisessa toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja Minna Verno, joka käy 

esiopetuksessa säännöllisesti kahtena päivänä viikossa sekä tarvittaessa. Hän osallistuu 

tehostetun ja erityisen tuen palavereihin sekä aina tarvittaessa. Häneen voivat vanhemmat 

olla myös suoraan yhteydessä, yhteystiedot löytyvät Päikky-järjestelmästä sekä 

esiopetuksen eteistilasta.   

  

Yleinen tuki kuuluu jokaiselle esiopetusikäiselle lapselle. Yleinen tuki pitää sisällään kaikki 

sellaiset toimintatavat ja käytänteet, jotka tukevat kaikkia ryhmän lapsia. Esiopetustoiminta 

perustuu esiopetussuunnitelmaan ja on monipuolista sekä toiminnallista. Leikillä on 

keskeinen merkitys. Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata lapsen tuen tarpeeseen. 

Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä ennaltaehkäisevästi.  

Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä 

erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Kultajyvillä ja Kultahipuilla yleinen tuki tarkoittaa tarkkaa 

pedagogista toiminnan suunnittelua sekä vahvaa päivittäistä pienryhmätoimintaa, jota 

tuetaan kuvin ja tukiviittomin sekä tarvittaessa yksilöllisin ohjein. Ensimmäisenä askeleena 

on lapseen ja lapsen vasuun tutustuminen, joita kautta lasta osataan parhaiten tukea 

arjessa. Toiminta ja toimintaympäristö suunnitellaan esteettömäksi lasten tarpeista lähtien 

unohtamatta lasten osallisuutta. Oppimisessa, vuorovaikutuksessa sekä ryhmässä 

toimimisessa tarvittavia taitoja herätellään tarvittaessa ja harjoitellaan päivittäin. Toimintaa 

ja pedagogisia käytänteitä arvioidaan ja muokataan säännöllisesti ja aina tarvittaessa.   

  

Kaikkia lapsia tukevat toiminnot:   

- Yhteistyö kotiin   

- veo Minna Vernon pienryhmät ja konsultaatiokäynnit   

- pienryhmätoiminta   

- lähiohjaus   



- strukturoitu arki   

- säännöllinen päiväjärjestys ja samaan aikaan toistuvat tapahtumat ja ennakointi 

lisäävät turvallisuuden tunnetta ja vähentää levottomuutta  

- struktuuri sisältää ajan, paikan, ihmisten ja toiminnan säännöllisyyden, 

pysyvyyden ja jäsentyneisyyden - suunnitellaan huolellisesti etukäteen - määrä 

vaihtelee lasten yksilöllisten tarpeiden mukaan  

- arkea strukturoivat välineet (kuvat, nopea piirtäminen, sektorikello, tiimalasi)   

- puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio (kuvat, liikennevalot)   

- opetuksen eriyttäminen   

- lasten itsearviointi ja palkitsemisjärjestelmät   

- oppimisympäristömuutokset   

- arjen tuen lomakkeet   

- oppilashuolto   

  

  

Tehostettua tukea annetaan lapselle, joka tarvitsee säännöllistä tukea tai samanaikaisesti 

useita tukimuotoja. Tehostettu tuki perustuu esiopettajan tekemään pedagogiseen arvioon, 

pedagogiseen selvitykseen ja sen antamisesta tehdään viranhaltijapäätös opetuspäällikön 

toimesta. Tehostettua tukea annetaan lapselle laaditun tehostetun tuen suunnitelman 

mukaisesti. Tehostettu tuki on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäkestoisempaa kuin yleinen 

tuki. Suunnitelma tehostetun tuen toteuttamisesta tehdään yhteistyössä huoltajan ja 

mahdollisesti lapsen asioista vastaavien asiantuntijoiden kanssa.  

Lapsen oppimista ja hyvinvointia seurataan säännöllisesti esiopetusvuoden aikana ja 

tehostetun tuen suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa vastaamaan muuttunutta tuen 

tarvetta. Kultajyvillä ja Kultahipuilla tehostettu tuki merkitsee sitä, että jo arjen sekä 

toiminnan suunnittelussa huomioidaan lapset, joilla on omia tuen tarpeita oppimisessa, 

oman toiminnan ohjauksessa ja/tai vuorovaikutustaidoissa. Pienryhmät ja esimerkiksi 

toiminta/oppimispaikat mietitään huolella, jotta jokaisella olisi paras mahdollisuus oppia 

sekä toteuttaa itseään. Apuvälineet, kuvien käyttö, tukiviittomat, yksilölliset, pilkotut ja 

toistuvat ohjeet, keskittymistä lisäävät hypistelylelut, kynätuet jne. Toimintaa ja 

leikkiympäristöjä suunnitellaan lapsen kiinnostuksen kohteista sekä vahvuuksista.  

 

Vanhempien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on suuri merkitys, samoin muilla 

yhteistyökumppaneilla, joista veo Minna Vernon kanssa yhteistyötä tehdään säännöllisesti 

viikoittain. Veo voi toimia ryhmässä samanaikaisopetuksessa tai osa-aikaisessa 

yksilöllisessä ja/tai pienryhmä erityisopetuksessa. Erityistyötahojen ohjeet toimintaan sekä 

arkeen huomioidaan myös.   

  

Erityistä tukea saavat lapset, joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tavoitteiden 

saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen tehtävänä on antaa lapselle 

kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista kasvun ja oppimisen tukea. Erityinen tuki perustuu 

psykologiseen tai lääketieteelliseen lausuntoon sekä pedagogiseen selvitykseen ja sen 

antamisesta tehdään hallintopäätös . Erityistä tukea saavalle lapselle laaditaan 

yhteistyössä asiantuntijatahojen kanssa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 



suunnitelma (HOJKS) ja suunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään esiopetusvuoden aikana. 

Erityisen tuen tarpeellisuus tarkastetaan aina lapsen tuen tarpeen muuttuessa.  

 

Kultajyvillä ja Kultahipuilla erityinen tuki tarkoittaa kaikkia edellä mainittuja, mutta lisäksi 

myös niitä tukitoimia, joita nousee lapselle tehdyistä tutkimuksista ja sitä kautta 

erityistyöntahojen lausunnoista. Erityinen tuen tarve otetaan huomioon jo kuitenkin ennen 

lausuntoja ja tuetaan lapsen oppimista, hyvinvointia, osallisuutta sekä toiminnan ohjausta 

tarvittavalla tavalla. Apuvälineinä voivat toimia mm. lapsen yksilölliset apuvälineet sekä 

yksilötehtävät. Veo Minna Verno toimii samanaikaisopetuksessa tai antaa osa-aikaista 

erityisopetusta.  

 

Yhteistyö huoltajien kanssa on sujuvan toiminnan sekä tuen tarpeen onnistumisen 

kannalta tärkeintä, unohtamatta muita yhteistyökumppaneita. Yhteistyö koulun 

alkuopettajien sekä erityisopettajien kanssa on myös tärkeää, jotta lapsen hyvinvointi sekä 

oppimispolku sujuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Jokaisella portaalla arjen, toiminnan 

sekä leikkiympäristön suunnittelu ja toteutus lähtee lapsen tarpeista sekä vahvuuksista. 

Myönteisellä ilmapiiri ja palaute sekä kannustaminen on oleellinen osa esiopetusryhmän 

arkea. Toimintaa ja arjen sujuvuutta muokataan säännöllisesti sekä aina tarvittaessa.  

  

  

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA    
  

Kussakin yksikössä laaditaan oppilashuoltosuunnitelma osana lukuvuosisuunnitelmaa. Sitä 

päivitetään vähintään kerran lukuvuodessa. Suunnitelma tulee laatia yhteistyössä henkilöstön, 

oppilashuollon toimijoiden, lasten ja heidän huoltajiensa kanssa. Suunnitelmaa laadittaessa sovitaan 

menettelytavoista, joilla henkilöstö, lapset ja huoltajat ja tarvittavilta osin yhteistyötahot 

perehdytetään suunnitelmaan. Suunnitelmaa laadittaessa käytetään monipuolisesti tietoa yhteisön 

tilanteesta ja hyvinvoinnista, pedagogisen tuen toteuttamisesta, oppilashuollon ja 

oppilashuoltopalveluiden toimivuudesta sekä palvelutarpeista. Olennaisia ovat lasten ja huoltajien, 

pedagogisen tuen tiimin ja muun henkilöstön, oppilashuollon ammattihenkilöiden sekä keskeisten 

yhteistyökumppaneiden näkemykset ja arviot.   

  

  

Esiopetusryhmän käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut  
  

Ammattinimike ja nimi 

  

lääkäri Merja Hietanen 

terveydenhoitajaTuire Landstedt  

psykologi Sara Liinamaa 

kuraattori Mari Laaksonen  

  

Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat  

  



• esiopetusympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä, esteettömyyttä ja turvallisuutta 

lisäävät toimet  

• esiopetuksen järjestäminen hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevina toimina  

• lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä ryhmien toiminnan edistäminen  

• kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäisevät ja vähentävät toimet  

• oppimisen etenemistä edistävät toimet  

• huoltajien osallisuutta lisäävät toimet  

• terveellisiä elintapoja edistävät toimet  

• lasten osallisuutta edistävät toimet  

• pedagogiset menetelmät ja oppilashuollon yhteys esiopetuksen toteuttamiseen  

• yhteistoiminta esiopetuksen ulkopuolisten tahojen kanssa  

• riskien ennakointi ja vaaratilanteisiin varautuminen  

• yksittäistä lasta koskevan monialaisen oppilashuoltotyön sekä 

oppilashuoltopalveluiden tarpeen. toteutumisen ja toimintatavan seuranta, arviointi ja 

kehittäminen  

  

  

Esiopetusryhmän ja lähikoulun yhteistyö yhteisöllisessä 

oppilashuollossa  

  
Viljakkalan koulun laajennettu oppilashuoltotyöryhmä: Kokoonpano; rehtori, vararehtori, 

terveydenhoitaja, koulupsykologi, kuraattori, erityisopettajat ja esiopetusryhmän edustaja 

ja vaihdellen nuorisotyöntekijä, koulunkäynninohjaaja, poliisi. Rehtori kutsuu ryhmän 

koolle. Ensimmäinen ryhmän kokoontuminen on 28.9.2022.  

  

Esiopetuksen oppilashuoltoryhmä kokoontuu 3 kertaa syksyllä ja kolme kertaa keväällä. 

Mukana tässä ryhmässä on päiväkodin johtaja, veo, koulukuraattori, koulupsykologi, 

kouluterveydenhoitaja ja esiopettaja. Kokoontumisajat syksyllä 2022 ovat 8.9, 27.10 ja 

30.11. Oppilashuollollisia asioita käydään läpi myös pedatiimeissä Onnimannin 

päiväkodissa.  

  

Oppilashuollosta tiedotetaan vanhempia kirjallisella tiedotteella päikyn kautta (Ylöjärven 

esiopetuksen tuen ja oppilashuollon palvelut). Asiasta keskustellaan vanhempien kanssa 

lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmapalavereissa.  

  

Viljakkalan esiopetuksessa on valittu kehittämiskohteeksi lasten tunne- ja 

vuorovaikutustaitojen sekä ryhmien toiminnan edistäminen lukuvuonna 2022-2023 

Suunnitelma;  

-Tunteita opitaan tunnistamaan ja nimeämään tunnepiireillä, tunnetuokioilla  

-Ystävien eskari kirjasarja painottaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja;  

 -kirjassa on otettu huomioon erilaiset tunteet, inhimillisyys, ystävyys ja vahvuuksien         

löytäminen  



-kirjan päähenkilöt Tiki- ja Havu kokevat yhdessä iloa ja onnistumisia sekä pettymyksiä ja 

kateutta  

Tikin ja Havun kokemuksiin on lasten helppo samaistua ja opetella tunteiden säätelyä 

sekä haasteiden yli pääsemistä ja sinnikkyyttä  

-Tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan monipuolisesti käyttäen nukketeatteria, 

näytelmää ja taidetta sekä kirjallisuutta apuna  

  

  

-Esiopetusryhmässä on laadittu lasten kanssa säännöt, pvm. 

12.8. 2022  

  

Perusopetuslain 35 § muutos korostaa esiopetukseen osallistumisen säännöllisyyttä.  

Osallistumisen säännöllisyys on tärkeää esiopetuksen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta.  

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) määrätään, että opettaja, huoltajat ja 

esiopetuksen toteuttamiseen osallistuva henkilöstö huolehtivat yhteistyössä lapsen säännöllisestä 

osallistumisesta. Lasten osallistumista seurataan esiopetuksen yksiköissä. Huoltajat ilmoittavat 

sairauspoissaoloista sekä pyytävät lupaa muista syistä johtuviin poissaoloihin. 1–5 päivän 

poissaoloista ilmoitetaan esiopettajalle ja yli viiden päivän poissaoloon haetaan lupa kirjallisesti tai 

sähköisesti päiväkodin johtajalta.   

  

  

Poissaolojen seuraaminen esiopetusryhmässä ja niihin puuttuminen  

Lasten poissaoloja seuraamme Päikky-ohjelman kautta. Olemme pyytäneet vanhempia 

ilmoittamaan syyn lapsen poissaololle. Jos poissaoloja on paljon, henkilökunta 

keskustelee asiasta vanhempien kanssa, miksi on hyvä osallistua säännöllisesti 

esiopetukseen. Tilanteen jatkuessa päiväkodin johtaja keskustelee perheen kanssa 

asiasta. Säännöllisten läsnäolojen tukeminen on tärkeää. Tapaturmien ehkäiseminen sekä 

ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus käsitelty syksyllä 2022.   

  

Toimintaympäristön turvallisuuteen kiinnitetään jatkuvaa huomiota tapaturmien 

ehkäisemiseksi. Ohjaamme oppilaita toimimaan yhdessä sovittujen sääntöjen mukaisesti. 

Ensiavun järjestämisessä ja hoitoonohjauksessa noudatamme Kultakylän ja Onnimannin 

päiväkotien sekä Viljakkalan yhtenäiskoulun turvallisuussuunnitelmaa. Luokkamme 

sisäpuhelimen vieressä on pikaohje siitä, miten toimimme tapaturmien ehkäisemiseksi ja 

ensiavun järjestämiseksi. Osallistumme koulun poistumisharjoituksiin.  

  

Esiopetusryhmässä on tällä hetkellä taksikuljetuksen piirissä säännöllisesti 1 lapsi. Taksit 

tulevat esiopetuksen läheisen portin viereen ja esiopetuksen työntekijöistä aina joku on 

aamulla heitä vastassa noin klo 8.45 ja iltapäivällä saattamassa heitä taksille klo 

12.4013.20. Aamu- ja iltahoitoa Onnimannin päiväkodissa tarvitsevien lasten kuljetukset 

tapahtuvat myös taksikyydeillä.  

  
 Ylöjärven kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet  

https://www.ylojarvi.fi/library/files/5ed62887475a6c06ec9db147/ylojarven_kaupungin_esi-_ja_perusopetuksen_koulukuljetusperiaatteet_2016_pdf.pdf
https://www.ylojarvi.fi/library/files/5ed62887475a6c06ec9db147/ylojarven_kaupungin_esi-_ja_perusopetuksen_koulukuljetusperiaatteet_2016_pdf.pdf
https://www.ylojarvi.fi/library/files/5ed62887475a6c06ec9db147/ylojarven_kaupungin_esi-_ja_perusopetuksen_koulukuljetusperiaatteet_2016_pdf.pdf
https://www.ylojarvi.fi/library/files/5ed62887475a6c06ec9db147/ylojarven_kaupungin_esi-_ja_perusopetuksen_koulukuljetusperiaatteet_2016_pdf.pdf
https://www.ylojarvi.fi/library/files/5ed62887475a6c06ec9db147/ylojarven_kaupungin_esi-_ja_perusopetuksen_koulukuljetusperiaatteet_2016_pdf.pdf


  

-  Lasten suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toiminta 

äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa Suunnitelma käsitellään 

päiväkodissa 10.10.2022.       

  

  

Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen (Ylöjärven esiops s. 55–57)  

Tehostetun tuen tiedonsiirtopalaverit järjestetään päiväkodissa esiopetusta edeltävänä 

keväänä, kun esiopetuspäätökset ovat valmiit. Huoltajat ovat tästä tietoisia ja 

mahdollisuuksien mukaan he ovat mukana tiedonsiirtopalavereissa ja heidän 

suostumuksellaan lapsen tiedot siirtyvät päiväkodilta esiopetukseen.  

  

Jos lapsella on esim. erityisruokavalio, vanhemmat toimittavat keittiölle allergiatodistuksen.  

Keittiön seinällä on lista erityisruokavalioista tiedoksi lapsille ja henkilökunnalle.   

  

Tarvittaessa koulutuksen saanut (Lupa lääkehoidon suorittamiseen varhaiskasvatuksessa) 

varhaiskasvatuksen lastenhoitaja laatii lapselle lääkehoitosuunnitelman yhdessä huoltajien 

kanssa. Suunnitelmaan perehdytetään koko henkilökunta.   

  

Kun huoli herää esikoululaisen hyvinvoinnista (esim. sosiaaliset- / vuorovaikutussuhteet, 

kiusaaminen, lievät kriisit) otetaan yhteys koulukuraattoriin. Konsultointi on mahdollista 

joko nimettömänä tai nimellä, jolloin tarvitaan konsultointiin huoltajan lupa. Koulukuraattori 

arvioi tuen tarpeen ja tapauskohtaisesti koolle kutsutaan monialainen asiantuntijaryhmä 

yhteistyössä huoltajien kanssa. Asiantuntijaryhmän kokoontumisesta kirjataan tieto 

oppilashuoltorekisteriin.   

  

Oppilashuoltokertomus säilytetään lukitussa kaapissa annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vanhempien suostumuksella. Esioppilaan 

kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä pulmissa tilanne arvioidaan yksilökohtaisesti 

varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Tarvittaessa tehdään esiopetuksesta lähete 

koulupsykologille kouluvalmiuteen liittyviin tutkimuksiin. Mahdollisiin toimintaterapian ja 

puheterapian kartoituksiin esiopetuksesta tehdään lähete veon konsultoinnin jälkeen.  

  

 Yhteistyöhenkilöt: Koulukuraattori Mari Laaksonen, Koulupsykologi Sara Liinamaa,  

Kouluterveydenhoitaja Tuire Landstedt, Perhekeskus / puheterapia ja toimintaterapia, 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Minna Verno  

  

Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja heidän huoltajiensa kanssa    

  

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä lasten ja huoltajien kanssa. Oppilashuoltosuunnitelmassa 

kuvataan oppilashuollon toimintatavat lasten ja huoltajien osallisuuden edistämiseksi sekä 

yhteistyön järjestämiseksi. Oppilashuollon yhteistyö lasten ja huoltajien kanssa sisältää mm. 

tiedottamisen, kohtaamisen ja aidon vuorovaikutuksen. Lasten ja huoltajien osallisuus toteutuu 

esiopetuksen arjessa ja kaikessa toiminnassa.   



  

Oppilashuollon palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Toiminta on 

ennaltaehkäisevää ja vapaaehtoista. Kaikki tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa ja 

toiminta on lapsen kehitystä ja kasvua tukevaa. Oppilashuollon tavoitteena on luoda 

lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja 

ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä 

syrjäytymistä. Lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan oppilashuollon tekijöinä toimivat 

esiopetusryhmän opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, 

koulukuraattori, koulupsykologi ja perhetyö. Esikoululaisen vanhemmille jaetaan tiedote 

leops-keskustelun yhteydessä oppilashuoltotyöstä Ylöjärvellä.  

 

Koulukuraattori ja psykologi vierailevat ryhmissä kertomassa oppilashuollosta ja käyvät 

tutustumassa esioppilaisiin. Aidosti kuunnellaan lasta ja perhettä ja tarvittaessa ollaan 

yhteydessä oppilashuoltoon tai ohjataan vanhempia ottamaan yhteyttä esim. 

koulukuraattoriin.  

 

 

Oppilashuoltosuunnitelman toteutumisen arviointi  

  

Päiväkodin johtaja vastaa oppilashuoltosuunnitelman toteutumisesta ja toteutumisen arvioinnista.   

  

- Miten lukuvuoden 2022–2023 oppilashuoltosuunnitelman toteutumista 

esiopetusryhmässä arvioidaan?  

  

Päiväkodin johtaja Marika Kulo vastaa oppilashuoltosuunnitelman 

toteutumisesta ja arvioinnista. Arviointia tehdään esiopetuksen 

oppilashuoltotyöryhmässä sekä pedatiimeissä keskustellen.  

  

- Miten oppilashuoltotyöstä tiedotetaan esiopetusryhmän lapsille, huoltajille ja 

yhteistyötahoille?   

  

Esikoululaisten vanhemmille jaetaan tiedote leops-keskustelujen yhteydessä 

oppilashuoltotyöstä Ylöjärvellä. Oppilashuollosta on tiedotettu myös 

Päikkyviestin kautta.  

   

  

   

   

  

  

  


