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TOIMINTA KASVATTAJIEN KESKEN (= Tiimisopimus)

Vuorovaikutus kasvattajien kesken
- Miten huolehdimme työtiimin avoimesta ilmapiiristä?

Otamme kaikki vastuun siitä, että tuomme ajatuksemme ja havaintomme julki. Kuuntelemme ja
keskustelemme havainnoista, saa olla myös eri mieltä tai laajentaa näkemystä. Aina asiallinen
vuorovaikutus ja äänenpaino, vaikka oltaisiinkin eri mieltä.

- Miten huolehdimme työtiimimme kehittämisestä ja innovoinnista?
Jokainen ottaa vastuun siitä, että tuo mahdollisia ideoita ja ajatuksia työtiimin tietoon. Olemme
aktiivisia arjessa, havainnoimme lapsia ja pyrimme käyttämään saatavilla olevia materiaaleja
luovasti uutta kehittäen. Tiimiaikaa on varattu perjantaille, jossa voidaan yhdessä käydä läpi
asioita ja vaihtaa ajatuksia sekä tehdä muutoksia. Annamme myös toiminnalle aikaa
“rutinoitua” eli emme kehitä vain kehittämisen ilosta vaan aina tarpeesta.

- Yhteistyö muiden tiimien kanssa

Ajan puitteissa kommunikoidaan erityisesti toisen esiopetusryhmän kanssa esimerkiksi tilojen
käytöstä ja/tai lapsien asioista. Ajatuksena myös esiopetusvuoden aikana sopia eskarin
teemapäiviä, joissa molempien eskarien lapset pääsevät touhuamaan yhdessä. Käytämme
myös Signal viestintäkanavaa, jotta pienempien päädystä saadaan ajankohtaista tietoa
sijaistarpeista jne.

            -     Palautteen antaminen tiimin työntekijöiden kesken

Annamme palautetta tilanteissa spontaanisti, kun näemme toisen tekevän jotain erityisen hyvin tai
haluamme muuten vain kiittää avusta/työpanoksesta. Pyrimme avoimuuteen onnistumisten kehumisessa,
mutta emme tee myönteisestä palautteesta teennäistä. Tiimipalavereissa on hyvää aikaa myös keskustella,
jos jokin toimintapa tai ohjaustapa ei toimi. Aina asiallista kommunikointia.

Toiminnan suunnittelu ja arviointi
- Miten suunnittelemme toimintaamme (kuka, koska, miten)?

Opettajalla on päävastuu suunnittelusta, jota hän toteuttaa SAK ajalla. Tiimipalavereissa käydään läpi
seuraavan viikon suunnitelmat ja jaetaan vastuita sisältöjä koskien. Tiimin muut jäsenet voivat
kommentoida ja heitellä ideoita tiimipalaverissa tulevaa varten sekä jo suunniteltuja sisältöjä koskien.

- Miten havainnoimme, dokumentoimme ja arvioimme toimintaamme (kuka, koska, miten)?
Otamme kuvia ryhmän toiminnan sisällöistä ja leikeistä. Jaamme kuvia Päikyn kautta ja perjantaisin
opettaja laittaa Päikyn kautta kuvakollaasin selityksineen. Jaamme havaintoja eskarituokioiden jälken sekä
tarpeen mukaan leikkien jälkeen arjen keskusteluissa. SAK ajalla tehdään toimenpidesuunnitelmia
havaintojen pohjalta ja muokataan sisältöjä. Arviointi on jatkuvaa itsereflektiota ja arjen ehdotelmia
tiimissä.

- Miten ja milloin arvioimme lukuvuosisuunnitelman toteutumista?
Arvioimme suunnitelman toteutumista jouluna ja kevätkaudella erikseen sovittuina palaverihetkinä.
Pidämme tavoitteet ja toimintatavat kuitenkin keskusteluissa mukana viikoittain.



- Työntekijöiden vahvuuksien ja osaamisen hyödyntäminen sekä vastuunjako
Opettaja käyttää SAK aikansa tehokkaasti toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja asiakirjojen
täyttämiseen. Erityisen tuen lasten tukemisessa huomioidaan tasapuolisuus tiimissä
kuormituksen vähentämiseksi. Tämä sujunut hyvin ja tilanteen mukaan autetaan/vaihdetaan
tilanteessa. Joskin opettaja pääsääntöisesti vetää ryhmän toimintaa. Jokainen saa ilmaista
tahtotilansa ottaa lisävastuuta vahvuusalueistaan ja kyseisen alueen toiminnan vetämisestä.
Opettajalla lähtökohtaisesti vastuu tästä työnkuvansa puolesta.

- Henkilöstön itsearviointi esim. erilaiset itsearviointilomakkeet mainitaan
Itsereflektio päivittäin omasta ja ryhmän toiminnasta, itsearviointilomakkeen täyttäminen ja
kehityskeskustelu esimiehen kanssa. Esimies myös tiimipalaverissa mukana 1-2 kertaa
vuodessa, jolloin mahdollista arvioida toimintaa myös esimiehen kanssa.

Tiedonkulku
- Miten huolehdimme tiedonkulun arjen päivittäisissä asioissa? Miten huolehdimme tiedon

kulun palavereista ym.?
Jos joku puuttuu tiimipalaverista, kerromme suullisesti palaverin oleelliset sisällöt heti kun
mahdollista. Kirjaamme tarpeen mukaan tiimiasiat ylös, joskin emme käytä tiimiaikaa asioiden
kirjoittamiseen vaan tehokkaasen pohdintaan. Käytämme Päikyn muistilappuja, mikäli lapsilla
muuttuu äkillisesti hoitoajat tms., jotta kaikki aikuiset näkevät muutoksen.

Muut asiat
- Poikkeustilanteet (henkilöstön äkillinen sairastuminen tms.)

Poikkeustilanteissa esimies tiedottaa tiimiä asiasta ja tiimissä mukautetaan toimintaa tilanteen
mukaisesti opettajan johdolla.

- Muut meidän tiimillemme tärkeät sovittavat asiat

ESIOPETUSRYHMÄN TOIMINTAKULTTUURI

-   Toiminnan periaatteet ja työtavat

Toiminnassa pyrimme vastuullisuuteen ja rauhallisuuteen. Toiminta on monipuolista, jolloin tarjoamme
lapsille mahdollisuuden innostua ja oppia uutta. Annamme lapsille mahdollisuuden itse oivaltaa ja
harjoitella asioita, joskin aikuisen apu on aina saatavilla. Aikuinen myös aktiivisesti havainnoi lasten
toimintaa ja ohjaustarpeita. Ohjaamme ja toimimme päämäärätietoisesti, mutta huumoria saa olla
toiminnassa mukana, kunhan työrauha säilyy. Haastamme lapsia oppimaan uutta sekä vahvistamme jo
olemassa olevia taitoja. Annamme tiimin kaikille aikuisille työrauhan. Annamme lasten erehtyä,
epäonnistua ja yrittää uudelleen. Ryhmässämme on kuitenkin selkeät rajat, joiden noudattamista
aikuiset ovat sitoutuneet valvomaan. Keräämme timantteja, jolla positiivisesti vahvistamme ryhmän
yhteistä hyvää toimintaa ja luokkahenkeä. Nostamme lasten onnistumisia yhteisesti esiin toiminnan
lomassa sekä vastuutamme myös lapsia ottamaan vastuuta ryhmän toiminnasta ikätason mukaisella
tavalla.



-   Oppimisympäristön käyttö

Hyödynnämme sisä- ja ulkotiloja tarkoituksenmukaisesti ja mahdollisimman tehokkaasti. Sisätiloissa
pidämme oppimisympäristöt rauhallisina ja tarkoituksenmukaisen kokoisina palvelemaan lasten
leikkejä. Emme esimerkiksi salli pienissä sisätiloissa juoksemista, sillä joutuisimme muutoin koko ajan
varoittamaan lapsia tai paikkailemaan kolhuja. Käytämme siis sisätiloja toisenlaisiin leikkeihin ja ulkona
taas teemme vauhdikkaampia askareita. Pyrimme pitämään toimintavälineitä lasten saatavilla ja
annamme heille tilaa luovasti käyttää oppimisympäristön välineitä. Opastamme lapsia
oppimisympäristöstä huolehtimiseen eli tavaroiden siivoamiseen ja kunnioittavaan käyttöön. Emme
heittele esimerkiksi tavaroita. Lasten kykyjen mukaan he voivat itse sijoittua leikkitiloissa, tarpeen
tullen aikuinen jakaa leikeille tilat.

-    Lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen, kestävä elämäntapa (Ylöjärven esiops s. 14)

Opastamme lapsia kohtuullisuuteen ja vastuulliseen kuluttamiseen. Ruokalassa pyrimme ottamaan
ruokaa vain sen mitä jaksamme syödä ja leluja käsittelemme varoen. Emme ahnehdi herkkuja ja
jaamme lelut sekä välineet. Aikuiselta saa aina apua oppimiseen, mutta lapsen tehtävä on tehdä
parhaansa ja yrittää. Tarjoamme monipuolisia oppimiskokemuksia tiedollisesti ja taidollisesti.
Puutumme aina kiusaamiseen ja ohjaamme lasten sosiaalisten taitojen kehittymistä arjen
konkreettisissa tilanteissa. Aikuinen on aina valppaana ohjaamassa ja opastamassa lapsia taidoissaan
eteenpäin.

-    Leikki ja toiminnallisuus opetuksessa (kokonaisvaltainen oppiminen) (Yvi esiops s.24–25)

Leikki sisältyy ryhmämme jokaiseen päivään ja leikin aikana harjoittelemme erityisesti sosiaalisia
taitoja sekä ryhmässä olemisen taitoja. Näitä ovat esimerkiksi toisten kuunteleminen, neuvottelu,
toisten huomiointi ja kunnioitus, äänentason säätely, kohteliaisuus ja omat ideat. Myös varsinaiset
opetustuokiot sisältävät erilaisia tapoja oppia, kuten kisoja, pelejä, tietokonetehtäviä, pöydän
ääressä tekemistä sekä erilaisin välinein oppimista. Toiminnallisuus ja leikki suunnitellaan kuitenkin
palvelemaan oppimistavoitteita ja punnitaan tilannekohtaisesti, mikä toimintatapa palvelee
parhaiten oppimista ja työskentelyä kulloisessakin tilanteessa. Leikissä lapset saavat pitkälti itse
päättää leikkinsä.

-    Liikuntaan kannustaminen (Ylöjärven esiops s. 34–36)

Hyödynnämme liikettä esiopetuksen muita sisältöjä opeteltaessa sekä varaamme liikkumiselle
myös aikaa viikosta. Ulkoilun alussa on lähes aina yhteinen liikkumista sisältävä
leikki/toiminnallinen opetustuokio ja vapaassa ulkoilussa liikkumiselle on myös runsaasti tilaa.
Tutustumme yhteisessä liikunnassa myös erilaisiin lajeihin ja välineisiin sekä opetamme yhteisen
liikkumisen pelisääntöjä.

-    Lukevaan elämäntapaan innostaminen ja tukeminen

Sadutamme lasten omia tarinoita ja kannustamme huomaamaan, miten hienoa on itse tuottaa tekstiä.
Lepohetkillä luetaan tarinoita ja tarinat ovat myös osa esiopetuksen muiden sisältöjen opettamista.



Käymme kirjastossa joka toinen viikko ja aamupiirillä on mahdollisuus tutustua kavereiden kanssa
lainattuihin kirjoihin.

-    Monimuotoiseen taideilmaisuun ohjaaminen

Kädentöissä harjoittelemme erilaisia tekniikoita ja nautimme myös vapaasta askartelusta. Liikumme
musiikin mukana sekä hyödynnämme draamaa ilmaisun keinona ohjauksessa sekä opetuksessa. Lasten
vivahteikkaaseen niin sanallisesti kuin elekielessä kannustetaan. Tutustumme kuviin, väreihin,
liikkuvaan kuvaan ja soittamiseen.

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

Huoltajia kannustetaan olemaan aina yhteydessä toistuvissa häirintä/kiusaamistilanteissa. Villakoilla
aikuinen on aina lähellä kuulemassa ja huomaamassa, mikäli leikeissä tapahtuisi kiusaamista. Lapsia
rohkaistaan aina tulemaan kertomaan ristiriidoista ja ristiriidat selvitetään aikuisen lempeällä ja jämäkällä
ohjauksella. Sitoudumme valvomaan, ettei kiusaaminen jatku ja mikäli kiusaamista esiintyy aikuiset
puuttuvat välittömästi. Kuitenkin sanoitamme myös että erimielisyydet kuuluvat elämään.

ESIOPETUKSEN ARVIOINTI (Ylöjärven esiops s. 25–26)

- esiopetusryhmän seuranta- ja arviointikäytännöt
Reflektoimme toimintaa itsenäisesti sekä tiimin kesken perjantain tiimipalavereissa.
Suunnittelemme toimintaa havaintojen pohjalta vastaamaan lasten tarpeisiin. Emme kuormita
ryhmää tarkoituksettomilla arviointipapereilla, panostamme resursseja arvioinnin laatuun ja
konkreettisiin toimenpiteisiin välittömästi arvioiden pohjalta kyseisissä tilanteissa. SAK -ajalla
opettaja arvioi laajemmassa kuvassa ryhmän edistymistä ja taitojen harjaantumista.

- pedagoginen havainnointi ja dokumentointi
Sisällytämme lasten töitä näkyville oppimisympäristön tiloihin ja otamme toiminnasta kuvia,
joita jaamme myös Päikyn kautta huoltajille. Aikuiset katsovat ajan kanssa lasten tekemiä töitä
ja tehtäviä kyseisen toiminnan jälkeen ja jäsentävät ajatuksia työskentelystä ja lopputuloksesta.

- lasten osallisuus toiminnan arvioinnissa
Havainnot lasten työskentelystä ja kommenteista ovat myös osa toiminnan
tarkoituksenmukaisuuden arviointia. Havaintoja voivat olla esimerkiksi ilmeet, eleet,



osaaminen ja sen sanoittaminen, avuntarve ja lasten toiveet ja ideat toiminnan aikana. Lasten
ajatukset mikä on kivaa, vaikeaa, helppoa tai uutta otetaan huomioon.

- lasten itsearvioinnin tukeminen
Lapsia ohjataan näkemään oma kehittyminen esimerkiksi tehtävissä, kuinka huolellisuus on
parantunut tehtävästä toiseen. Tai kuinka helposti nyt laskeminen sujuu, kun vielä viime viikolla
se oli hidasta. Lapsia kannustetaan ja kehutaan myös iloitsemaan omasta kehityksestä ja
onnistumisista. Teetämme joitakin itsearviointeja ajan kanssa keväällä, joskin emme odota ja
vaadi lapsilta kykyä objektiivisesti/realistisesti ja harkiten arvioida omaa toimintaa vaan
lapsentasoisesti.

- huoltajien osallisuus arvioinnissa
Huoltajat saavat jakaa omat ajatuksensa lapsen kasvusta ja kehityksestä milloin tahansa, joskin
tämä painottuu eritoten kevään ja syksyn eskarikeskusteluihin. Huoltajien on tietysti vaikea
arvioida eskariajan toimintaa ja lapsen toimintaa kyseisellä ajalla. Huoltajien huolia kuitenkin
aina kuullaan ja lisätietoa on saatavilla milloin tahansa tarpeen mukaan.

LASTEN JA HUOLTAJIEN OSALLISUUS ESIOPETUKSESSA

Huoltajien osallisuus esiopetuksessa (Ylöjärven esiops s. 21–22)

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma
-    lasten ja huoltajien osallisuus suunnitelman laadinnassa

Lasten tarpeet ovat keskiössä suunnitelman laatimisessa kuten myös ryhmän turvallinen toimiminen.
Huoltajien näkemykset lapsistaan vaikuttavat myös toiminnan suunnitteluun ja toimintasuunnitelmiin.

-    laatimiseen ja arviointiin liittyvät käytännöt
Itsereflektio, tiimipalaverit, eskarikeskustelut ja tiedon jakaminen Päikky -sovelluksen kautta.

Tiedottaminen
-    tiedottaminen esiopetuksesta

Jaamme tietoa eskarin sisällöistä ja tärkeistä asioista Päikky -sovelluksen kautta. Tarvittaessa voimme
soittaa tai lähettää tekstiviestejä Päikystä löytyviin huoltajien puhelinnumeroihin.
Toisinaan jaamme tiedotteita myös paperilla, jotka kulkeutuvat lasten repuissa koteihin. Tästä
infoamme Päikyn kautta, jotta laput löytyvät repusta myös.

-    tiedottaminen esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä
Tiedotamme yhteistyöstä vanhempainillassa toimintakauden aluksi sekä viikkotiedotteissa Päikyn
kautta.

YHTEISTYÖTAHOT JA -KÄYTÄNNÖT

- esiopetusyksikön esiopetusryhmien välinen yhteistyö
Kevätkaudella suunnitellemme ryhmien välistä toimintaa ja totutamme lapset myös
eskariryhmien välisesti toisiinsa. Syksyllä kuitenkin ensin panostamme pienemmän oman



eskariryhmän toimivuuteen ja yksittäisten lasten toiminnan ohjaamiseen, jotta isommassa
ryhmässä toimiminen on mahdollisimman tarkoituksenmukaista.

- esiopetusverkosto
Tiimin aikuiset käyvät mahdollisuuksien mukaan myös kaupungin eskareiden yhteisissä tilaisuuksissa ja
tietoa jaetaan tiimille.

- muut yhteistyökumppanit (oppilashuollon yhteistyötahot mainitaan oh-osiossa)
Koulukyydit (Ylitalo), yksittäisten lasten terapeutit (puhe, toiminta)

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

Esiopetuksen siirtymäkäytänteet.pdf (ylojarvi.fi)

- käytännön yhteistyön toteuttamisen muodot mm. joustavat opetusjärjestelyt
Kerran viikossa yhteistä toimintaa 1-2 lk kanssa. Jokaisen ryhmän toiminnasta vastaa opettaja,
lastenhoitajat ja avustajat toimivat apukäsinä lähes jokaisessa ryhmässä. Ryhmittelyssä
huomioitu lasten tuen tarpeet.

- alkuopetuksen opettajien ja esiopettajien sekä muiden kasvattajien välinen yhteistyö
Tarpeen mukaan järjestetään aikaa yhteisille suunnitteluille, tällä hetkellä keskiviikkoisin 12.30
eteenpäin. Paikalle valitettavasti ehtivät vain opettajat, joten opettajien kontolla on jakaa
tietoa lastenhoitajille ja ryhmäavustajille.

- nivellystunnit ja opettajavierailut
Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan opettajakollegoiden työhön, vierailemalla ja suullisesti
tietoa jakamalla.

- vastuu- ja yhteyshenkilöt
Tiia Leppänen ja Tiina Helenius (esiopettajat)

- kuvaus siitä, miten lapsen tuki toteutuu esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä
Ryhmittelyssä tukea tarvitsevien lasten ryhmiin on sijoiteltu avustajat

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

s. 40–51)

Arvioimme lasten tuen tarvetta aktiivisesti, jonka pohjalta kevätkaudella ehdotamme tuen
muuttamista joko alaspäin tai ylöspäin. Jokaista tuen lasta tuetaan, mutta mahdollisimman
huomaamattomasti muun ryhmän mukana, joka lisää koheesiota ja ryhmän yhtenäisyyttä. Syksyllä,
jouluna ja keväällä pureudutaan syvällisemmin lasten tarpeisiin ja kehittymiseen. Näiden pohjalta
mietitään tuen höllentämistä tai lisäämistä konkreettisin toimenpitein. Oleellisin tukemisen keino
on meille portaasta riippumatta aikuisen ohjaukselliset toimenpiteet ja toiminnan
tarkoituksenmukainen suunnittelu, jossa sisällöt palvelevat kaikkien lasten osallistumista. Ryhmän
kaikki aikuiset tukevat lapsia ja vastuuta tukemisesta vuorotellaan tiimin jaksamisen ylläpitämiseksi.

https://www.ylojarvi.fi/library/files/617b9fc9475a6c3d318665cd/Esiopetuksen_siirtym_k_yt_nteet.pdf


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 Hanni Sarvijärvi
psykologi Bettina Tavinen
kuraattori Rami Jämsä

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
Konsultaatio tarpeen ilmetessä ja ohjaaminen oppilashuollon palveluiden piiriin
yhteisymmärryksessä oppilashuollon toimijoiden ja huoltajien kanssa. Esimerkiksi oppimiseen
liittyvät koulupsykologin lisäkartoitukset tai terveyttä koskevat tutkimukset tai neuvonta
terveydenhoitajalla.



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).
Ryhmästä opettaja sekä tilanteen mukaan toinen aikuinen Villakot ryhmästä osallistuu
kokouksiin, jota monipuolinen ammatillinen näkemys tulee edustetuksi. Ensisijaisesti kuitenkin
opettaja ottaa vastuun, mikäli muut ovat estyneitä. Kertoja on vähimmäismäärä laatuun
panostaen.

- Suunnitelma toimenpiteistä, joilla päiväkoti / esiopetusryhmä edistää yhtä tai kahta
painopisteeksi valitsemaansa yhteisöllisen oppilashuollon sisältöaluetta lukuvuonna 2022–
2023.
Panostamme Villakoissa oppimisen ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen. Näihin pyrimme
tarpeeseen vastaavin opetusjärjestelyin ja aikuisen johdonmukaisella, monipuolisella
ohjauksella. Yhteinen kiva tekeminen (juhlapäivät, retket, lelupäivät, teemaviikot tms.) sekä
työskentelytaitojen harjoittelu oppimisen edistämiseksi ovat myös oleellinen osa
strategiaamme (esim. työrauhan antaminen, viittaaminen, keskittyminen omaan tekemisen,
huolellisuus ja tarkkuus, malttaminen).

- Esiopetusryhmässä on laadittu lasten kanssa säännöt

pvm.

10.8.2022

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
Juttelemme tiimin kanssa, mikäli jollekin lapselle kertyy erityisesti selittämättömiä poissaoloja
tai selitettyjenkin poissaolojen syyt alkavat mietityttämään. Otamme näissä tilanteissa yhteyttä
huoltajiin hienotunteisesti ja tiedustelemme, onko kaikki hyvin. Tiedotamme myös, että
poissaoloja täytyy asianmukaisesti ilmoittaa tai pidempiä lomia anoa. Huoltajien kontaktointi
asiassa opettajan johdolla. Kuka vain voi ottaa asian puheeksi ja esille tiimissä.

- 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)
Eskarin aikuinen vastassa aina kyydillä tulevia. Aikuinen ottaa vastaan ja valvoo lasten
odottamista. Odottamisaika pidetään kohtuullisena ja eskarilaiset saatetaan päiväkodin
porttien sisäpuolelle toisen aikuisen toimesta noin klo 8. Lasten ei anneta riehua ja heilua
lähellä autotietä.

 Ylöjärven kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet

- 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
Erityisruokavaliot ilmoitetaan keittiölle ja lääkkeiden antamisesta sekä
lääkehoitosuunnitelmasta vastaa lääkehoidon osaava henkilö.

- Esiopetuksen oppilashuollon tuen järjestämisen periaatteet ryhmässä lapsen elämäntilanteesta
johtuvissa vaikeuksissa
Keskustelu huoltajien, lapsen ja oppilashuollon toimijoiden kanssa. Tilannekohtaisesti arvio
sopivista toimenpiteistä, hienotunteisuus edellä.

- Esiopetusryhmässä käytettävät menettelytavat asiantuntijaryhmän kokoamisessa ja
suostumuksen hankkimisessa
Kontaktointi sähköpostitse/puhelimitse asianomaisiin. Huoltajiin puhelimitse ensisijaisesti ensin
yhteys.

- Oppilashuoltokertomusten laatimisen ja säilyttämisen menettelytavat esiopetusryhmässä
Kertomusta säilytetään lukittujen ovien takana esiopetusryhmässä tai päiväkodin toimistossa.

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,

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


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?
Toimimme ja vuoro vaikutamme maanläheisesti, asiamme osaten, mutta kansakieltä puhuen.
Elekielemme on iloista ja vivahteikasta, huumori kuuluu myös asiaan, joten olemme helposti
lähestyttäviä. Tämä niin aikuisia kuin lapsia kohtaan. Välitämme rehellisesti tietoa ryhmän
etenemisestä ja toiminnan sisällöistä. Uskallamme ottaa puheeksi hankaliakin asioita ja
kannustamme huoltajia samaan. Kuitenkin aina asiallisuus. Juttelemme aktiivisesti itse lapsille
ja kyselemme heidän arkisista asioistaan tai mielipiteistään.

Oppilashuoltosuunnitelman toteutumisen arviointi

Päiväkodin johtaja vastaa oppilashuoltosuunnitelman toteutumisesta ja toteutumisen arvioinnista.

- Miten lukuvuoden 2022–2023 oppilashuoltosuunnitelman toteutumista esiopetusryhmässä
arvioidaan?

Toteutumista arvioidaan oppilashuoltoryhmän kokoontumisissa ja keskusteluissa sekä
esiopetuksen kasvattajien että muiden oppilashuoltoryhmään kuuluvien tahojen kanssa.

- Miten oppilashuoltotyöstä tiedotetaan esiopetusryhmän lapsille, huoltajille ja
yhteistyötahoille?

Esiopetusryhmässä tulee kauden aikana käymään koulukuraattori esittäytymässä.
Esiopetusryhmät kertovat Päikyn kautta vanhemmille oppilashuoltotyöstä Kurun päiväkodissa.
Päiväkodin johtaja tiedottaa yhteistyötahoja oppilashuoltotyöstä Kurun päiväkodissa.
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