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TOIMINTA KASVATTAJIEN KESKEN (= Tiimisopimus)

Vuorovaikutus kasvattajien kesken
- Miten huolehdimme työtiimin avoimesta ilmapiiristä?
- Miten huolehdimme työtiimimme kehittämisestä ja innovoinnista?
- Yhteistyö muiden tiimien kanssa

            - Palautteen antaminen tiimin työntekijöiden kesken

Työtiimissämme kiinnitämme erityistä huomiota hyvään yhteistyöhön ja avoimiin
vuorovaikutussuhteisiin, koska työntekijöitä on 6, kahdessa eri esiopetusryhmässä, ryhmät toimivat
osittain erillisinä. Selkeät, yhdessä sovitut rutiinit kantavat haastavien tilanteiden läpi. Viikoittaisissa
tiimipalavereissa käymme ammatillista keskustelua, arvioimme, suunnittelemme ja kehitämme
toimintaamme. Ongelmien ilmaantuessa puutumme niihin heti ja etsimme ratkaisuja
aktiivisesti.  Käymme säännöllisesti koulutuksissa ja jaamme koulutusten annin. Huolehdimme myös
muutenkin, että oleelliset yhteiset tiedot välittyvät kaikille työntekijöille. Jatkuvan yhteisen
keskustelun ja palavereiden järjestäminen mahdollistuu yhteistyössä päiväkodin muiden tiimien
kanssa.
Toiminnan suunnittelussa otamme huomioon kaikkien kasvattajien omat vahvuudet ja jaamme
toiminnan suunnittelua ja toteutusta sen mukaan. Tänä vuonna jaettavia osa-alueita ovat esim.
digiosaaminen ja luontokasvatus.

Viikoittaisessa pedagogisissa palavereissa käymme läpi esiin nousevat ajankohtaiset asiat.
Pedagogisissa palavereissa käsittelemme koko päiväkotia koskevia asioita ja noudatamme
vuosikellon viikoittaisia aiheita. Jokainen opettaja vuorollaan puheenjohtajana alustaa kyseisen
aiheen ja jokainen vuorollaan toimii sihteerinä ja huolehtii pöytäkirjan Teamsiin. Koulutus- ja
suunnittelupäivissä syvennämme keskustelua vielä laajemmin pedagogisesta toiminnasta,
toimintakulttuurista ja mahdollisista kehittämistarpeista.

Alkuopetukseen kanssa tehtävää yhteistyötä suunnittelevat opettajat itsenäisesti sekä yhdessä
esiopettajien kesken ja koulun alkuopettajien kanssa. Olemme myös mukana joustavan esi- ja
alkuopetuksen työryhmässä uutta toimintaa kehittämässä.

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

miten)?
- Miten ja milloin arvioimme lukuvuosisuunnitelman toteutumista?
- Työntekijöiden vahvuuksien ja osaamisen hyödyntäminen sekä vastuunjako
- Henkilöstön itsearviointi esim. erilaiset itsearviointilomakkeet mainitaan

Varhaiskasvatuksen opettajille on varattu viikoittain suunnitteluaikaa itsenäiseen suunnitteluun,
esiopetusryhmien yhteiseen suunnitteluun ja säännöllisesti myös koulun opettajien kanssa
tehtävään suunnitteluun. Ryhmässä toimimme tasavertaisina kasvattajina, mutta pedagogiset
ratkaisut tehdään opettajan johdolla ja sen myötä vastuu toiminnan suunnittelusta, arvioinnista ja
dokumentoinnista on opettajalla. Esiopetuksen toimintaa suunnittelemme sekä arvioimme yhdessä
viikoittaisissa tiimipalavereissa. Käytössämme on Seikkailujen eskari -kirja.
Koko varhaiskasvatusyksikön yhteistä toimintaa, kuten perheille järjestettäviä yhteisiä tapahtumia
suunnittelemme ja arvioimme suunnittelupäivissä lukukausittain sekä pedatiimeissä.



Lasten esiopetussuunnitelmiin kirjaamme yhdessä vanhempien ja lasten kanssa yksilöllisiä
tavoitteita, joista esiopetusvuoden kuluessa keskustelemme avoimesti ja päivitämme
suunnitelmaan. Yhteistyöstä huoltajien kanssa päävastuun kantaa opettaja, joka myös laatii
esiopetussuunnitelmat yhdessä vanhempien kanssa. Päikky-sovelluksen kautta dokumentoimme
toimintaamme ja opetussuunnitelmien lisäksi myös valokuvin ja viestein. Käytämme Päikkyä myös
ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on säännöllisesti mukana pedagogisissa palavereissa ja myös
tarvittaessa muissa lasten ja päiväkodin palavereissa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuki on
esiopetuksen käytössä vahvistetusti syksyn alkaessa, sen jälkeen päiväkodilla viikoittain ja aina
tarvittaessa. Yksilöllisiä suunnitelmia laadimme moniammatillisessa yhteistyössä.

Viikoittaisissa palavereissa käymme toimintaamme läpi niin, että lukukauden aikana kiinnitämme
huomiota kaikkiin varhaiskasvatussuunnitelman eri osa-alueisiin ja niiden toteutumiseen arjessa.
Tavoitteiden laadinnassa ja toteutuksessa huomioidaan esiopetuksen oppimiskokonaisuudet
monipuolisesti. Seuraamme myös tavoitteiden toteutumista ja kehitämme toimintaa havainnoinnin,
vuorovaikutuksen ja vanhemmilta tulevan palautteen perusteella. Käytämme arjessa myös
varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja muiden kasvattajien osaamista ja tarvittaessa konsultoimme
myös moniammatillisen tiimin jäseniä. Esikouluvuoden aikana ohjaamme eskareita kasvamaan kohti
koulumaailmaa ja löytämään omat vahvuutensa.

Tiedonkulku
- Miten huolehdimme tiedonkulun arjen päivittäisissä asioissa?
- Miten huolehdimme tiedon kulun palavereista ym.?

Tiedottaminen vanhemmille tapahtuu Päikky-sovelluksen avulla ja sitä kautta kulkevat tärkeät
viestit molempiin suuntiin. Valokuvia menneistä jutuista viikon varrelta laitamme välillä käytävän
näytölle pyörimään.

Muut asiat
- Poikkeustilanteet (henkilöstön äkillinen sairastuminen tms.)
- Muut meidän tiimillemme tärkeät sovittavat asiat

Poikkeustilanteissa henkilöstön paikallaolosta tiedotetaan Signal-ryhmässä. Työntekijät ilmoittavat
esimiehelle äkillisestä sairastumisestaan ja hän huolehtii henkilöstön riittävyydestä kussakin
ryhmässä.
Pidämme tiimissä yllä hyvää yhteishenkeä ja välitöntä ilmapiiriä.

ESIOPETUSRYHMÄN TOIMINTAKULTTUURI

-   Toiminnan periaatteet ja työtavat
-   Oppimisympäristön käyttö
-    Lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen, kestävä elämäntapa (Ylöjärven esiops s. 14)
-    Leikki ja toiminnallisuus opetuksessa (kokonaisvaltainen oppiminen) (Yvi esiops s.24–25)
-    Liikuntaan kannustaminen (Ylöjärven esiops s. 34–36)
-    Lukevaan elämäntapaan innostaminen ja tukeminen
-    Monimuotoiseen taideilmaisuun ohjaaminen



Kohtaamme jokaisen lapsen yksilöllisesti. Käytämme positiivista pedagogiikkaa ja kiinnitämme
huomiota hyvään ja kannustamme. Käytössämme on yhteispelin toimintatapoja ja viikoittain
kokoonnumme kiitos- ja kehupiiriin.

Käytämme esiopetuksessa hyödyksi erilaisia oppimisympäristöjä: koulun ja päiväkodin tiloja, metsää
sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluja. Yksikkömme on hakeutunut mukaan Vihreä lippu- hankkeeseen
ja se on tuonut toimintaamme mukaan uusia toimintatapoja ja -muotoja.

Vuorottelemme tilojen käytössä, jolloin on mahdollista toteuttaa pienryhmätoimintaa ja hyödyntää
monipuolisesti yksikkömme kaikkia tiloja. Harjoittelemme erilaisia taitoja yksin, parin kanssa ja
erilaisissa pienryhmissä. Esiopetusryhmät yhdistyvät iltapäivällä esiopetusajan jälkeen. Kerran
viikossa toimimme noin tunnin ajan yhdessä koululaisten kanssa joustavan esi- ja alkuopetuksen
yhteistyön merkeissä.

Lähiympäristöön tutustuminen ja kierrätys ovat osa arkea. Vihreä lippu -hanke tuo kauden aikana
lisää ulottuvuuksia tähän puoleen. Esikoulun läheisyydessä on pururata ja sen metsäisessä
ympäristössä ulkoilemme ja liikumme useasti viikon aikana. Metsä on kiinteä osa
oppimisympäristöämme. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat kuuluvat arkeen, havainnoimme,
tutkimme, tunnistamme, taiteilemme sekä teemme kielellisiä ja matemaattisia tehtäviä. Luovuudelle
ja leikille on aina tilaa metsässä. Leikille on varattu aikaa päivittäin sekä sisällä että ulkona ja sitä eri
muodoissaan käytetään myös opetuksessa.

Retkeilemme säännöllisesti myös Kurun keskustan kohteisiin mm. kirjastoon, leikkipuistoon ja
kierrätyspisteelle.

Liikunta sisällä ja ulkona on olennainen osa päivittäistä toimintaamme.  Liikuntamahdollisuudet
vaihtelevissa maastoissa ovat monipuoliset: pururata, metsäympäristö sekä urheilukentät kesä- ja
talvilajeille. Viikoittain käytössämme on urheilutalo- ja kenttä vuorot. Nämä tukevat vahvan ja
monipuolisen liikuntakasvatuksen toteutumista.

Ryhmällämme on käytössä digitaitojen harjaannuttamiseen IPadit, älypuhelimet, Beepotit ja
tietokone. Käytämme niitä monipuolisesti tiedon hakuun, kuvaamiseen, dokumentointiin, loogisen
ajattelun kehittämiseen, kielen ja matemaattisten taitojen harjoitteluun, erilaisten oppimissisältöjen
tuottamiseen yhdessä sekä rentoutumiseen ja havainnointiin. Metsässä saatamme tunnistaa lintuja
puhelimen avulla (äänisovellukset), lähiympäristössä kuvaamme liikennemerkkejä tutkiaksemme
niitä, mittaamme ajankulua timer-sovelluksilla ja kuuntelemme lapsille sopivia
mindfullnessharjoituksia rentoutumistuokioissa.

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

Lasten kanssa keskustelemme mitä kiusaaminen on ja miten kaveria kohdellaan. Olemme luoneet
lasten kanssa ryhmän säännöt ja lapset ovat miettineet miten ollaan, jotta kaikkien on hyvä olla
eskarissa. Aikuiset ovat aktiivisina tarkkailijoina seuraamassa lasten leikkejä, jotta kiusaaminen on
helposti havaittavissa. Jos kiusaamista tapahtuu aikuiset puuttuvat siihen välittömästi. Tilanteessa
olevat lapset otetaan mukaan keskusteluun ja huolehditaan, että kaikki asianosaiset saavat kertoa
mitä on tapahtunut. Kiusaamistapauksista kerrotaan kummankin osapuolen vanhemmille.
Harjoittelemme ryhmässä tunne- ja vuorovaikutustaitoja näytelmien, kirjojen ja pienryhmätehtävien
avulla.

ESIOPETUKSEN ARVIOINTI (Ylöjärven esiops s. 25–26)

- esiopetusryhmän seuranta- ja arviointikäytännöt
- pedagoginen havainnointi ja dokumentointi
- lasten osallisuus toiminnan arvioinnissa
- lasten itsearvioinnin tukeminen
- huoltajien osallisuus arvioinnissa

Esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti vuosittain arvioimme esiopetuksen
toimintakäytäntöjä sekä opetus-, kasvatus- ja oppimisympäristöämme. Arvioimme jatkuvasti
toimintakäytäntöjämme sekä muokkaamme toimintakulttuuriamme aina tarpeen mukaan lapsia
havainnoiden.

Esiopetusryhmän arviointikäytännöt ja -menetelmät pohjautuvat yhteisiin arviointitehtäviin
varhaiskasvatuksen erityisopettajan johdolla. Arviointeja käytämme toiminnan suunnittelun
perusteena ja niistä saatavien havaintojen pohjalta muodostamme pienryhmiä tarpeiden mukaan.

Lasten osallisuus arvioinnissa: meillä on eri tilanteissa käytettäviä itsearviointilomakkeita, joilla
osallistamme lapsia arvioinneissa. Päivittäin teemme arviointia lapsia kuuntelemalla ja
havainnoimalla. Keräämme nopeaa palautetta lapsilta arjessa äänestyksillä ja esimerkiksi peukku
alas, peukku ylös -pikapalautteilla.

Lisäämme lasten osallisuutta toiminnan arvioinnissa ottamalla käyttöön ”tuumaustauko-
lomakkeen”, jolloin keskustelemme jokaisen eskarilaisen kanssa vuorotellen kahden kesken ja
lapsi voi kertoa mistä asioista pitää ja mistä ei eskarissa.

Huoltajien osallisuus arvioinnissa näkyy esiopetuskeskusteluissa, erilaisissa tiedusteluissa muun
muassa Päikky-sovelluksen kautta ja arkisissa keskusteluissa.

Henkilöstön itsearviointia teemme tilanteiseen soveltuvaa mittaria käyttäen, keskustelemalla ja
reflektoinnin avulla. Arvioimme jatkuvasti toimintaamme sen perusteella, kuinka hyvin saamme
vaihtelevia tilanteita arjessa sujumaan ja miten voisimme kasvattajina kehittää toimintaamme
entistä paremmaksi.



LASTEN JA HUOLTAJIEN OSALLISUUS ESIOPETUKSESSA

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

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma
-    lasten ja huoltajien osallisuus suunnitelman laadinnassa
-    laatimiseen ja arviointiin liittyvät käytännöt

Lasten osallisuus suunnitelman laadinnassa näkyy ryhmässämme lasten itsearvioinnin
tekemisessä ennen esiopetussuunnitelmakeskustelua sekä mahdollisuudessa osallistua
keskusteluun yhdessä huoltajien kanssa. Arjessa keskustelemme myös lasten kanssa heidän
tavoitteistaan ja yhdessä sovituista asioista.

Vanhemmat voivat tutustua lapsen esiopetussuunnitelmaan etukäteen, heille lähetetään myös
etukäteiskysely keskustelun pohjaksi. Keskustelun aikana esiin tulevat vanhempien huomiot ja
toiveet kirjataan lapsen esiopetussuunnitelmaan ja niitä päivitetään esiopetusvuoden aikana.

Tiedottaminen
-    tiedottaminen esiopetuksesta
-    tiedottaminen esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä

Tiedottaminen vanhemmille tapahtuu Päikky-sovelluksen avulla ja sitä kautta kulkevat tärkeät
viestit molempiin suuntiin. Valokuvia menneistä jutuista viikon varrelta laitamme välillä käytävän
näytölle pyörimään.

YHTEISTYÖTAHOT JA -KÄYTÄNNÖT

- esiopetusyksikön esiopetusryhmien välinen yhteistyö
- esiopetusverkosto

                  muut yhteistyökumppanit (oppilashuollon yhteistyötahot mainitaan oh-osiossa)

Esiopetuksen yhteistyötahoja ovat veo Katja Hietaniemi, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja
koulukuraattori.
Teemme yhteistyötä myös perhekeskuksen ja erilaisten kuntouttavien tahojen kanssa.

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

Esiopetuksen siirtymäkäytänteet.pdf (ylojarvi.fi)
- käytännön yhteistyön toteuttamisen muodot mm. joustavat opetusjärjestelyt
- alkuopetuksen opettajien ja esiopettajien sekä muiden kasvattajien välinen yhteistyö
- nivellystunnit ja opettajavierailut
- vastuu- ja yhteyshenkilöt
- kuvaus siitä, miten lapsen tuki toteutuu esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä

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


Esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä on mukana kaksi esiopetusryhmää sekä ensimmäisen ja toisen
luokan oppilaat, yhteensä noin 60 lasta. Toiminta järjestetään Kurun yhtenäiskoulun alkuopetuksen
tiloissa ja siihen on varattu reilu tunti tiistaiaamupäivisin.

Yhteistyön pohjana on sekä esiopetuksen, että alkuopetuksen opetussuunnitelmiin
perustuvat kokonaisuudet: ensimmäiseksi syksyllä ympäristöoppi ja sen jälkeen avaruus ja
ihminen. Toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan noin kolmen viikon välein yhdessä esi- ja
alkuopetuksen henkilöstön kanssa, käyden keskustelua sekä opetussuunnitelmista että käytännön
toteutuksesta.

Toimintaa toteutetaan ryhmissä, joissa on mukana lapsia jokaiselta luokka-asteelta. Jokaisessa
ryhmässä toimii opettaja sekä vaihtoehtoisesti avustajia tai lastenhoitajia ryhmän tarpeiden
mukaan. Ryhmäjakoja muutetaan tarvittaessa toimintakauden aikana muutamia kertoja.

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

esiops s. 40–51)

Esiopetuksessa toteutamme kolmiportaisen tuen järjestelmää: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.
Tuen tarvetta arvioitaessa konsultoimme varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Jos lapsi tarvitsee
tukea, otamme aina huomioon myös vanhempien näkemyksen asiasta ja etenemme asiassa
avoimesti keskustellen.

Ryhmässämme käytössä olevia tuen muotoja ovat pienryhmätoiminta, aikuisen yksilöllinen ohjaus,
eriyttäminen ja erilaiset tukimateriaalit.

Vanamot-ryhmä jaetaan toiminnan mukaan kahteen pienryhmään, joissa on kuusi ja viisi lasta.
Jakoa muutetaan tukea tarvitsevien lasten lähtökohdista, siitä riippuen mitä ollaan tekemässä.
Pienryhmätoiminnan suunnittelussa huomioon otettavia haasteita voivat olla esimerkiksi liikkumisen
vaikeus, keskittymisen vaikeus, aggressiivisuus, karkailu tai ryhmädynamiikan haasteet.

Kaikki ryhmän kasvattajat tukevat lapsia heidän haasteissaan olemalla läsnä, kuuntelemalla ja
antamalla aikaa esimerkiksi silloin kun toimintaan osallistuminen on jostain syystä vaikeaa tai
mahdotonta.

Lasten kanssa opeteltavia asioita eriytetään lasten omien kykyjen mukaan. Haastetaan positiivisesti
lasta ylittämään rajojaan, mutta asetetaan tavoitteita niin, että niitä on mahdollista saavuttaa, ja lapsi
saa myös oppimisen ja onnistumisen kokemuksia. Eriyttämisessä käytetään apuna sekä veon että
kuntoutuksen tahojen asiantuntemusta.

Ryhmässä päivittäisesti käytössä olevia tukimateriaaleja ovat toimintaa ja päiväjärjestystä kuvaavat
kuvat, visuaaliset ja toiminnalliset apuvälineet esim. matemaattisten ja kielellisten asioiden
hahmottamisessa ja aikaa mittaavat välineet (kellot ja timerit). Ryhmässämme on käytössä myös
tunnetaitoja vahvistavaa kirjallisuutta.

Tarpeen mukaan lasten asioita voidaan käsitellä oppilashuoltoryhmässä.



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

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).

Päiväkodin / esiopetusryhmän yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa
lukukaudessa pedatiimissä sekä iltapalaverissa. Ryhmään osallistuu useimmiten koko päiväkodin
henkilöstö. Aiheesta riippuen voidaan kutsua mukaan yhteistyötahoja kuten veo, aluejohtaja,
lapsiedustus tai vanhempien edustaja. Päiväkodinjohtaja kutsuu yksikkökohtaiset
oppilashuoltokokoukset koolle ja tekee esityslistan, jossa hän ottaa tarvittaessa huomioon
henkilökunnan, vanhempien ja lasten osallisuuden. Johtaja toimii pääsääntöisesti kokouksen
puheenjohtajana. Kokouksessa valitaan sihteeri, joka tekee kokouksesta muistion. Työntekijät,
jotka eivät pääse osallistumaan kokoukseen, ovat velvollisia lukemaan muistion.

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

- 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

Poissaolot anotaan kirjallisesti etukäteen, jos poissaolo kestää enemmän kuin viisi vuorokautta.
Tarvittaessa lisääntyneet poissaolot otetaan puheeksi ja selvitetään syy.

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

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



Takseille vie ja hakee aina kaksi aikuista, tämä on vuoroihin sidottu tehtävä.

Ylöjärven kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet

- Lasten suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toiminta
äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa
Suunnitelma käsitelty päiväkodissa pvm.   12.9.2022

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

- Lapsen sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen
järjestäminen esiopetusryhmässä

Lapselle tehdään aina tarvittaessa lääkehoitosuunnitelma, johon kaikki hoitoa toteuttavat
tutustuvat.

- Esiopetuksen oppilashuollon tuen järjestämisen periaatteet ryhmässä lapsen
elämäntilanteesta johtuvissa vaikeuksissa

Tarvittaessa keskustelemme vaihtoehdoista ja toimenpiteistä.

- Esiopetusryhmässä käytettävät menettelytavat asiantuntijaryhmän
kokoamisessa ja suostumuksen hankkimisessa

Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa lasten oppilashuoltoasioista, ja ottaa tarpeen mukaan yhteyttä
ensin huoltajiin ja sitten muihin yhteistyötahoihin. Hän myös laatii oppilashuoltokertomuksen.
Asiantuntijoita voi konsultoida mainitsematta lapsen nimeä.

- Oppilashuoltokertomusten laatimisen ja säilyttämisen menettelytavat
esiopetusryhmässä

Oppilashuoltokertomusten asiakirjat säilytetään päiväkodissa lukollisessa kaapissa.  Asiakirjojen
päällä on nimet, ketkä niitä saavat lukea, eli niitä on oikeus katsoa vain asianomaisilla.

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.

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


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

Esiopetuksessa tämä yhteistyö toteutuu päivittäisenä yhteydenpitona vanhempien kanssa, jolloin
vanhempien kanssa avoimesti keskustellaan lapsen kasvuun, oppimiseen tai hyvinvointiin liittyvistä
havainnoista ja mahdollisista haasteista.

Oppilashuoltosuunnitelman toteutumisen arviointi

Päiväkodin johtaja vastaa oppilashuoltosuunnitelman toteutumisesta ja toteutumisen arvioinnista.

- Miten lukuvuoden 2022–2023 oppilashuoltosuunnitelman toteutumista
esiopetusryhmässä arvioidaan?

- Miten oppilashuoltotyöstä tiedotetaan esiopetusryhmän lapsille, huoltajille ja
yhteistyötahoille?
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