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ESIOPETUSRYHMÄN TOIMINTAKULTTUURI

-   Toiminnan periaatteet ja työtavat
Esiopetusryhmä toimii kolmessa pysyvässä pienryhmässä. Jokaisessa pienryhmässä on
tuentarpeisia lapsia. Aikuiset on jaettu pysyviin opettaja - hoitaja tiimeihin. Soppeenmäen
esiopetuksessa on yhteiset toimintatavat ja olemme kokonaisuus. Autamme joustavasti
toisiamme. Työtapojen valintaan vaikuttavat lasten mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja tuen
tarpeet sekä kasvattajatiimin vahvuudet. Työtapoja arvioidaan jatkuvasti.

-   Oppimisympäristön käyttö
Oppimisympäristö muodostuu kahdesta luokkatilasta Ylöjärven Yhtenäiskoulun A-
rakennuksessa kolmannessa kerroksessa sekä koulun pihasta. Oppimisympäristönä toimii myös
koulun ruokala. Voimme varata käyttöömme muita koulun yhteisiä tiloja Wilma-ohjelman kautta.
Lisäksi käytämme Urheilutalon monitoimisalia keskiviikkoisin meille varatulla vuorolla. Koulun
lähellä on useita retkipaikkoja, kuten leikkipuisto ja metsä, joita käytämme viikoittain hyödyksi.
Ulkoilemme lähes päivittäin aamupäivisin läheisessä leikkipuistossa.

-    Lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen, kestävä elämäntapa (Ylöjärven esiops s. 14)
Soppeenmäen esiopetuksessa lasten oppimista tuetaan yksilöllisesti mm. lähiohjauksella, kuvin,
viittomin, piirtämällä, pilkkomalla tehtäviä. Tuen tarpeen ollessa jatkuvaa lapselle suunnitellaan
henkilökohtaiset tuen muodot. opetamme ja ohjaamme lapsia henkilökohtaisesti ja toimimme
pienryhmissä. Oppimisympäristössä on useita toimintoja kuvitettuna lasten nähtävillä. Eriytämme
toimintaa lasten tarpeet huomioiden. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen varhaiskasvatuksen
erityisopettajan kanssa. Erityisopettaja on paikalla eskarissa vähintään kerran viikossa.
Ohjaamme ja opastamme perheitä hakeutumaan oikeanlaisten palveluiden ja tukitoimien piiriin.

Kiinnitämme huomiota kestävään elämäntapaan esim. harjoittelemalla ottamaan riittävä määrä
ruokaa, pitämällä yhteisistä tavaroista huolta, käyttämällä mm. kierrätysmateriaaleja askarteluissa
ja kierrättämällä paperit ja pahvit. Kaveritaitoja ja tunnetaitoja harjoitellaan koko esiopetusvuoden
ajan erilaisissa arkisissa tilanteissa.

-    Leikki ja toiminnallisuus opetuksessa (kokonaisvaltainen oppiminen) (Yvi esiops s.24–25)
Esiopetuspäiväämme kuuluu aina leikkiaikaa, jolloin lapsilla on mahdollisuus valita leikkinsä
ja tekemisensä. Autamme lapsia leikinvalinnassa ja leikeissä mm. kuvitettujen leikkien avulla.
Leikeissä tavoitteena on tutustua kaikkiin eskarin lapsiin ja onnistua vuorovaikutuksessa
monenlaisten lasten kanssa leikkiessä.
Teemme eskaritehtäviä usein toiminnallisesti mm. pistetyöskentelynä. Pienryhmätyöskentely
takaa hyvät mahdollisuudet toiminnalliseen oppimiseen: tilaan on enemmän ja aikuiset
pystyvät keskittymään opettamaan ja tukemaan lapsia.

-    Liikuntaan kannustaminen (Ylöjärven esiops s. 34–36)
Ulkoilemme päivittäin. Sisällä on mahdollista liikkua esimerkiksi koulun käytävillä tai
esiopetuksen tiloissa. Esiopetuspäivään tulee arkiliikuntaa pitkistä siirtymistä kolmannesta
kerroksesta ulos ja ruokailuun jne. Käymme urheilutalon monitoimisalissa keskiviikkoisin
liikkumassa. Koulun pihalla on paljon liikuntaan kannustavia välineitä ja telineitä sekä
urheilukenttä. Käytämme näitä monipuolisesti ikärajat huomioiden. Eskarit käyvät muutamia



kertoja uimassa uimahallissa ja lumitilanteen salliessa hiihtämässä. Keskustelemme lasten
kanssa liikkumisen tärkeydestä ja kannustamme perheitä liikkumaan yhdessä.

-    Lukevaan elämäntapaan innostaminen ja tukeminen
Soppeenmäen esiopetuksessa lukevaa elämäntapaa edistetään:
1. Aikuiset ovat esimerkkejä. Halutaan lukea lapselle kirjoja ja muita erilaisia asiatietoja.
2. Aikuisten asenne. Lukemista pidetään arvokkaana, hauskana ja tärkeänä asiana.
3. Lapsen lukeminen ja lukevaan elämäntapaan mahdollistetaan. Aikuiset kannustavat lapsia
lukemaan kirjoja.

Soppeenmäen esiopetuksessa on vähitellen uudistettu ja monipuolistettu lasten kuvakirjoja.
Päiväkodissa on esillä kirjahylly, jossa on viimeisimpiä kirjahankintoja tai johonkin
ajankohtaiseen teemaan liittyviä kirjoja. Tätä materiaalia esiopetuksesta voidaan tulla
lainaamaan.

Kirjastopalvelut ovat aktiivisessa käytössä. Kirjastoon tehdään retkiä ja tilataan
kirjapaketteja. Myös koulun kirjastoa on mahdollista käyttää.

-    Monimuotoiseen taideilmaisuun ohjaaminen
Esiopetuksessa monimuotoisen taideilmaisun osa-alueita on mukana toiminnassa päivittäin.
Lasten kanssa mm. lauletaan, luetaan, piirrellään, muovaillaan sekä lapset tekevät omia
tanssi- ja teatteriesityksiä. Esiopetus vuoden aikana tullaan tekemään myös yksi
pitkäkestoisempi kädentaidollinen työ esim. penaali. Retket kirjastoon ja lähiympäristöön
tuovat lapsille kokemuksia ja ihmettelyä rakennetusta ympäristöstä.

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

Soppeenmäen esiopetuksella on yhteinen kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma Saurion
päiväkodin kanssa. Jos ryhmässä tapahtuu kiusaamista, siihen puututaan saman tien. Kiusaamista
ja sen ehkäisyä käsitellään yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä.

ESIOPETUKSEN ARVIOINTI (Ylöjärven esiops s. 25–26)

- esiopetusryhmän seuranta- ja arviointikäytännöt



Arvioimme toimintaamme säännöllisesti tiimipalavereissa ja pedatiimissä. Lasten
kanssa arvioimme toimintaa pelaamalla laatupeliä.

- pedagoginen havainnointi ja dokumentointi
Otamme kuvia toiminnasta, teemme viikko-ohjelman Päikkyyn, kirjaamme ylös
havaintoja. Uutena käytämme padlet alustaa dokumentoinnissa.

- lasten osallisuus toiminnan arvioinnissa
Pelaamme lasten kanssa säännöllisesti laatupeliä. Pelin kysymykset valitaan sen
mukaan, mitä haluamme arvioida. Lapsilta saadaan spontaania palautetta toiminnasta
ja arjessa ja se otetaan huomioon.

- lasten itsearvioinnin tukeminen
Lapsia ohjataan tiedostamaan omaa oppimistaan ja arvioimaan sitä keskustelemalla
lasten kanssa tai käyttämällä erilaisia arviointimenetelmiä kuten itsearviointilomakkeita
tai kuva arvioinnin tukena. Eskarikirjassa olevia itsearviointeja käytetään lasten kanssa
koko vuoden ajan.

- huoltajien osallisuus arvioinnissa
Huoltajat osallistuvat esiopetuksen arviointiin antamalla palautetta päivittäisissä
keskusteluissa sekä vastaamalla asiakastyytyväisyyskyselyyn. Vanhemmat voivat
tuoda esille omia ajatuksiaan myös lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma
keskusteluissa.

LASTEN JA HUOLTAJIEN OSALLISUUS ESIOPETUKSESSA

Huoltajien osallisuus esiopetuksessa (Ylöjärven esiops s. 21–22)
Lasten huoltajilla on mahdollisuus tulla tutustumaan esiopetuksen toimintaan itselleen sopivana
aikana. Huoltajat voivat halutessaan tulla esittelemään esim. omaa ammattiaan tai harrastustaan.
Huoltajat antavat spontaania palautetta ja ideoita toimintaan päivittäisissä kohtaamisissa. Heillä on
mahdollisuus vaikuttaa toimintaan asiakastyytyväisyyskyselyyn vastaamalla. Huoltajien kanssa
keskustellaan toiminnasta lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma keskustelussa. huoltajien on
mahdollista osallistua Ylöjärven Yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksen toimintaan.

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma
-    lasten ja huoltajien osallisuus suunnitelman laadinnassa

Lapsia havainnoidaan ja teemme muutamia arviointeja lasten taitotason selventämiseksi.
Lasten kanssa keskustellaan eskarin arkeen liittyvistä asioista ennen suunnitelman laadintaa
ja heidän näkemyksensä kirjataan suunnitelmaan. Eskarilainen voi osallistua
oppimissuunnitelma palaveriin ainakin osittain. Huoltajien näkemys kirjataan suunnitelmaan
heidän kanssaan käydyn keskustelun pohjalta.

-    laatimiseen ja arviointiin liittyvät käytännöt
Syksyllä suunnitelmaan kirjataan tavoitteet tulevalle esiopetusvuodelle. opettajat kirjaavat
tavoitteet ja sopivat keskustelun huoltajien kanssa. Jokaiselle lapselle on nimetty opettaja, joka
vastaa oppimissuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä. Suunnitelmaa arvioidaan
tarvittaessa, viimeistään keväällä enne kuin tiedot siirretään koululle. Jos lapsella on tuen



suunnitelma, oppimissuunnitelmaan kirjataan vain sellaisia tietoja, mitkä eivät käy tuen
suunnitelmassa ilmi.

Tiedottaminen
-    tiedottaminen esiopetuksesta

Tiedotamme pääasiassa Päikky-sovelluksen välityksellä. Tiedottaminen tapahtuu myös
päivittäisissä kohtaamisissa huoltajan kanssa.

-    tiedottaminen esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä
Tiedotamme huoltajia Päikyn kautta ja vanhempainilloissa.

YHTEISTYÖTAHOT JA -KÄYTÄNNÖT

- esiopetusyksikön esiopetusryhmien välinen yhteistyö
Soppeenmäen esiopetus on tiivisyhteisö, jossa yhteistyö on jokapäiväistä ja
kokoaikaista arjen sujuvuuden takia.

- esiopetusverkosto
Esiopetusverkostoon kuuluvat Yhtenäiskoulun 0-2 luokkien opettajat, Rinteen
päiväkodin esiopetus, Kyläsepän päiväkodin esiopetus, Yhtenäiskoulun luokat.

- muut yhteistyökumppanit (oppilashuollon yhteistyötahot mainitaan oh-osiossa)

ESI- JA ALKUOPETUKSEN YHTEISTYÖ (Ylöjärven esiops s. 22–23)

- käytännön yhteistyön toteuttamisen muodot mm. joustavat opetusjärjestelyt
Soppeenmäen esiopetus ja koulun ensimmäiset luokat toteuttavat joustavaa esi- ja
alkuopetusta ympäristöopin oppikokonaisuuden puitteissa. 2 tuntia viikossa
ympäristöoppia ja lisäksi 1-2 tuntia jotakin muuta ainetta.

- alkuopetuksen opettajien ja esiopettajien sekä muiden kasvattajien välinen yhteistyö

Toimimme tiiviissä yhteistyössä koulun alkuopetuksen henkilökunnan kanssa.
Suunnittelemme yhteistyötä 0-2 luokka-astetiimissä säännöllisesti. Yksikön
johtoryhmä osallistuu koulun opettajakokoukseen.

- nivellystunnit ja opettajavierailut

Erityisiä nivellystunteja ja opettajavierailuja ei ole. Opettajat tutustuvat oppilaisiin
ympäristöopin tunneilla. Koulun erityisopettaja vierailee tarvittaessa esiopetusryhmissä.

- vastuu- ja yhteyshenkilöt

Kaikki esiopetuksen opettajat ja alkuopetuksen opettajat. 0-2 luokka-astetiimin vetäjä
Terhi Holma



- kuvaus siitä, miten lapsen tuki toteutuu esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä

Keskustelemme erityisopettajien ja koulupsykologin sekä tarvittaessa koulukuraattorin
ja kouluterveydenhoitajan kanssa lasten tuen tarpeista. Yhteistyö koulun opettajien
sekä muiden toimijoiden kanssa on helppo järjestää toimiessamme samassa talossa.
Huomioimme tuen järjestämisen näkökulmat yhteistyötä tehdessämme esimerkiksi
henkilöstöresurssin oikealla kohdentamisella. Erityisen tuen lapset tapaavat laaja-
alaista erityisopettajaa jo eskarivuoden aikana.

PEDAGOGINEN TUKI
- kolmiportaisen tuen toteuttaminen, seuranta ja arviointi esiopetusryhmässä (Ylöjärven

esiops s. 40–51)
Yhteistyön muotoja ovat mm. konsultaatio, samanaikaisopetus ja
pienryhmät. Veo osallistuu tuen suunnitelmien laatimiseen ja arviointiin sekä huoltajien
kanssa keskusteluihin. Tuen suunnitelmat päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa
ja aina tarpeen vaatiessa.
Teemme yhteistyötä tuen suunnittelussa myös koulun laaja-alaisen erityisopettajan ja
koulupsykologin kanssa.

Kolmiportainen tuki Soppeenmäen esiopetuksessa:
- Yleinen tuki: Meillä käytössä olevia yleisen tuen menetelmiä ovat: lapsen yksilöllinen

huomiointi, lapsen oppimisvalmiuksien ja tarpeiden huomioiminen, lasten keskinäinen
vuorovaikutus, tutut ja turvalliset aikuiset, myönteinen ja kannustava ilmapiiri,
välittäminen ja huolenpito, terveyttä edistävät ravinto ja liikunta sekä lepo, kuntouttava
arki, pienryhmätoiminta, joustavat opetusjärjestelyt, varhaiskasvatuksen erityisopettajan
(veo) konsultaatio, kuvien käyttö toiminnan tukena, moniammatillisen työryhmän tuki.
Arjen tuki- kaavake auttaa tarvittaessa oikeanlaisten tukimuotojen valinnassa.
Lapset huomioidaan yksilöinä ja tukea tarjotaan yksilöllisesti ja joustavasti.
 

- Tehostettu tuki: Tehostetun tuen aloittaminen perustuu lapsesta tehtyyn pedagogiseen
arvioon, jonka tekee opettaja veo:n konsultaatiolla. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
tekee yhteistyötä esiopetushenkilökunnan ja lapsen vanhempien kanssa ja auttaa
ohjaamaan tarvittaessa muiden tukimuotojen piiriin. Erilaisia tehostetun tuen keinoja
ovat yksilö-, pienryhmä- ja samanaikaisopetus. Toimintaympäristöä on mahdollista
muokata tarpeen mukaan (esim. kuvien käyttö, tavaroiden siirtely). Lapsen tarpeen
mukaan tehty tehostetun tuen oppimissuunnitelma kirjattuine tavoitteineen toimii
suunnittelun ja toiminnan apuna.

 
- Erityinen tuki Erityisen tuen aloittaminen perustuu lapsesta tehtyyn pedagogiseen

selvitykseen, joka on laadittu tai laaditaan yhteistyössä moniammatillisessa ryhmässä
lapsen kasvatus- ja opetushenkilöstön kanssa. Erityistä tukea koskevan päätöksen
toimeenpanemiseksi lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä
koskeva suunnitelma, HOJKS. Opettaja laatii suunnitelman yhteistyössä huoltajien ja
mahdollisten asiantuntijoiden kanssa. Erityinen tuki tarkoittaa, että lapsi saa päivittäin
systemaattista ja suunniteltua tukea toimintaansa ja oppimiseensa. Lisäksi käytössä
ovat kaikki tehostetun tuen tukikeinot. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on mukana
toiminnassa vähintään kerran viikossa ja järjestää tehostetun ja erityisen tuen lapsille



omaa pienryhmätoimintaa. Lasten mahdolliset terapiapalvelut järjestetään koulun
käytänteiden mukaisesti.

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 (ei ammattikäyttöön tarkoitettuja puhelinnumeroita!)

lääkäri Merja Hietanen
terveydenhoitaja Katriina Uusi-Illikainen
psykologi Otto Laakso
kuraattori Eeva Koivunen

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
Esiopetusryhmän ja lähikoulun yhteistyö yhteisöllisessä oppilashuollossa
Osallistumme koulun laajennettuun opiskeluhuoltoryhmään kaksi kertaa
vuodessa.



Koululla toimii oppilashuoltoon liittyvä Ruokalatoimikunta, johon oppilaiden
edustajat pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan koulun oppilashuoltoon.
Esiopetuksesta toimikuntaan osallistuu eskarilainen ja aikuinen.

Yhteisöllisen oppilashuollon kokouksiin osallistuvat varhaiskasvatuksen opettajien, lastenhoitajien,
koulukuraattorien, koulupsykologien ja terveydenhuollon edustajat käsiteltävän asian mukaan.
Kokouksissa on toteuduttava monialainen työskentely. Asian käsittelyyn voi tarpeen mukaan
osallistua lasten, huoltajien, muiden asiantuntijoiden tai yhteistyötahojen edustajat.

- Kuinka usein ja millä kokoonpanolla päiväkodin / esiopetusryhmän yhteisöllinen
oppilashuoltoryhmä kokoontuu? (Vähintään kaksi kertaa syys- ja kaksi kertaa
kevätkaudessa).
Soppeenmäen esiopetus kokoontuu johtajan koollekutsumana.
Oppilashuoltoryhmään kuuluu esiopetuksen opettajat ja johtaja sekä
erityisopettaja. Kutsumme tarvittaessa opiskeluhuollon henkilöstöä mukaan
tapaamisiin.

- Suunnitelma toimenpiteistä, joilla päiväkoti / esiopetusryhmä edistää yhtä tai
kahta painopisteeksi valitsemaansa yhteisöllisen oppilashuollon sisältöaluetta
lukuvuonna 2022–2023.
Koulun kanssa yhteisenä painopisteenä ovat

 Laaja-alaiset hyvinvointitaidot
 Positiivinen pedagogiikka
 Tunnetaidot
 Kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäisevät ja vähentävät toimet

- Esiopetusryhmässä on laadittu lasten kanssa säännöt
15.8.2022

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



Poissaoloja seurataan Päikyn kautta. Niihin puututaan tarvittaessa ja
keskustellaan perheiden kanssa osallistumisen tärkeydestä. Toistuvissa
poissaoloissa voimme konsultoida koulukuraattoria perheen auttamiseksi.

- Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus
Ohje käsitelty päiväkodissa pvm. 20.8.2022

- Kuvaus esiopetusryhmän kuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevasta
toiminnasta (jos ryhmässä on kuljetettavia lapsia)

- Lasten suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toiminta
äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa
Suunnitelma käsitelty päiväkodissa pvm. 20.8.2022

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

- Lapsen sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen
järjestäminen esiopetusryhmässä
Sairauden hoidosta vastaa lääkehoitokoulutuksen saanut lähihoitaja.
Lääkityksen järjestämistä varten tehdään lääkehoitosuunnitelma, suunnitelmaa
päivitetään aina tarvittaessa. Sairauden vaatimassa hoidossa voimme olla
huoltajien suostumuksella yhteydessä lasta hoitavaan tahoon ohjeiden ja
koulutuksen saamiseksi.
Erityisruokavalion järjestämisestä vastaa koulun keittiö. Erityisruokavaliota
varten perhe toimittaa koululle lääkärin/terveydenhoitajan todistuksen
erityisruokavaliosta. Eettisistä syistä järjestettävään ruokavalioon todistusta ei
tarvita. Esiopetuksen henkilöstö toimii tiiviissä yhteistyössä koulun keittiön
kanssa erityisruokavalioihin liittyen.

- Esiopetuksen oppilashuollon tuen järjestämisen periaatteet ryhmässä lapsen
elämäntilanteesta johtuvissa vaikeuksissa
Lapsen elämäntilanteesta johtuvissa vaikeuksissa voimme
konsultoida koulupsykologia ja koulukuraattoria.

- Esiopetusryhmässä käytettävät menettelytavat asiantuntijaryhmän
kokoamisessa ja suostumuksen hankkimisessa
Lapsen yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoaa opettaja. Ryhmän
kokoamisesta ja tarkoituksesta keskustellaan huoltajan kanssa ja ryhmä
kootaan huoltajien kirjallisella suostumuksella. Suostumuksen hankkii
esiopetuksen opettaja. Huoltajilla on myös oikeus kieltää ryhmän kokoaminen.
Oppilashuoltokertomusten laatimisen ja säilyttämisen menettelytavat
esiopetusryhmässä.



- Oppilashuoltokertomusten laatimisen ja säilyttämisen menettelytavat
esiopetusryhmässä
Asiantuntijaryhmän vastuuhenkilönä ja oppilashuoltokertomuksen laatijana toimii
kokoonkutsuja. Oppilashuoltokertomus laaditaan valmiille
oppilashuoltokertomus-lomakkeelle. Oppilashuoltokertomusta säilytetään
esiopetuksen tiloissa lukitussa kaapissa.

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.

- Millä tavalla esiopetusryhmässänne edistetään lasten ja huoltajien aitoa
kohtaamista ja kuulemista lapsen kasvamiseen, oppimiseen ja hyvinvointiin
liittyvissä asioissa?

a. lasten kanssa 
Haluamme, että lapsi kokee olevansa tärkeä ja huomattu ja, että hänen asiansa
kuullaan. Lapsia rohkaistaan kertomaan asioitaan ryhmässä. mutta heille
annetaan mahdollisuus myös keskustella aikuisen kanssa rauhassa
pienemmässä ryhmässä tai kahden kesken. Jokaista lasta haastatellaan ennen
esiopetuksen oppimissuunnitelma keskustelua. 

b. huoltajien kanssa 
Kohtaamme päivittäin esiopetuksessa lasten lisäksi myös heidän
huoltajansa. Kerromme kuulumiset lasta koskien ja olemme avoimia kuulemaan
ja vastaanottamaan myös huoltajien kommentit ja mielipiteet. Arvostamme
huoltajien ajatuksia oman lapsensa kasvun ja kehityksen parhaimpina
asiantuntijoina. Myös ennalta sovituissa tapaamissa, kuten oppimissuunnitelma
keskusteluissa, pääsemme keskustelemaan syvällisemmin lapsen asioista.

Oppilashuoltosuunnitelman toteutumisen arviointi

Päiväkodin johtaja vastaa oppilashuoltosuunnitelman toteutumisesta ja toteutumisen arvioinnista.

- Miten lukuvuoden 2022–2023 oppilashuoltosuunnitelman toteutumista
esiopetusryhmässä arvioidaan?



Oppilashuoltosuunnitelman toteutumista arvioidaan yhteisöllisen oppilashuollon
palavereissa

- Miten oppilashuoltotyöstä tiedotetaan esiopetusryhmän lapsille, huoltajille ja
yhteistyötahoille?
Huoltajia tiedotetaan oppilashuollosta ja heille jaetaan esite oppilashuollon eri
toimijoiden palveluista.
Kutsumme yhteistyötahoja oppilashuoltoryhmään mukaan tarvittaessa, voimme
myös konsultoida yhteistyötahoja puhelimitse tai sähköpostilla. 
Lapsille asiasta puhutaan heidän kehitystasonsa huomioiden. Turvallisuudesta
ja tunnetaidoista keskustellaan paljon lasten kanssa ja heidän kanssaan
harjoitellaan kyseisiä taitoja esimerkiksi draaman avulla.
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