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ESIOPETUSRYHMÄN TOIMINTAKULTTUURI

Kangasniemen esiopetus

- Toiminnan periaatteet ja työtavat
Esiopetuksen tehtävänä on tarjota lapsille positiivisia oppimiskokemuksia. Kangasniemen
esiopetuksessa on toteutettu viime lukuvuosina esiopetuksen järjestämisen mallina Matkaa
maailman ympäri. Malli on koettu erittäin toimivana ja motivoivana niin lasten, vanhempien kuin
henkilöstön taholla. Toteutamme matkan myös tänä lukuvuotena.  Matka kestää koko
esiopetusvuoden ja nimensä mukaisesti sen aikana matkataan ympäri maailman tutustuen mm.
maailman karttaan, maanosiin sekä monipuolisesti eri maiden kieliin ja kulttuuriin. Matka on
suunniteltu siten, että esiopetussuunnitelman oppimisen alueet toteutuvat monipuolisesti. Matkalla
nivoutuvat yhteen kulttuuri-, ympäristö-, taide-, tiede-, musiikki-, liikunta- ja ruokakasvatus,
matemaattiset sekä kielelliset sisällöt ja eri kieliin tutustuminen. Oppiminen tapahtuu leikkien, tutkien
ja toimien sekä erilaisia tieto- ja viestintäteknologisia laitteita hyödyntäen. Uusia tietoja ja taitoja
opitaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oppiminen on kokonaisvaltainen tapahtuma, jossa
toiminta, tunteet, aistihavainnot, keholliset kokemukset ja ajattelu yhdistyvät.

Matkan eheytetty, eri oppimisen alueita yhdistelevä pedagoginen toiminta mahdollistaa asioiden ja
ilmiöiden laaja-alaisen tarkastelun. Matkalla toteutuvatkin niin ikään monipuolisesti myös laaja-
alaisen osaamisen alueet. Matkan aikana luodaan rohkeutta, innostusta, luottamusta ja avoimuutta
uusia asioita kohtaan, harjoitellaan monipuolisesti monilukutaitoa, tieto- ja viestintäteknologisia
taitoja, kulttuurista osaamista sekä vuorovaikutustaitoja, joita tarvitaan yhä monimuotoisemmassa
maailmassa.  Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot sekä motivaatio oppia uutta vahvistuvat, kun
lapset saavat itse olla mukana vaikuttamassa siihen, mitä matkalla tehdään ja miten. Tärkeää on
lapsen oma toiminta ja luottamus omiin mahdollisuuksiinsa oppijana. Annetaan lapsille mahdollisuus
esittää toiveita maista, joissa esiopetusvuoden aikana vieraillaan. Aloitetaan matka maailman ympäri
perehtymällä Suomalaiseen kulttuuriin. Matkaa dokumentoidaan aktiivisesti ja tehdään
dokumentoinnin kautta vahvasti näkyväksi myös vanhemmille. Matkan ohella käytämme soveltaen
myös Ystävien eskari -esiopetusmateriaalia ja siihen liittyvää digimateriaalia.

- Oppimisympäristön käyttö
Oppimisympäristö on suunniteltu ja rakennettu tukemaan oppimisen osa-alueiden
(esiopetussuunnitelma) tavoitteiden ja sisältöjen toteutumista sekä ohjatussa että lasten
omaehtoisessa, leikin, ihmettelyn ja tutkimisen kautta tapahtuvassa oppimisessa.
Oppimisympäristöä on kehitetty lasten silmin ja tavoiteltu lapsille tunnetta ja kokemusta siitä, että
oppimisympäristö on sellainen, että siinä pystyy toimimaan ja siihen voi vaikuttaa. Lasten aloitteet,
kokeilut ja elämykset pyritään huomioimaan toiminnassa ja niille on oppimisympäristöä kehittämällä
luotu toimintamahdollisuuksia. Jos oppimisympäristö ei houkuta lapsia leikkiin ja toimintaan, täytyy
oppimisympäristöä muokata houkuttelevammaksi.

Oppimisympäristön kehittämisen tavoitteena on ollut tarjota lapsille kokemuksia ja aistimuksia
kokonaisvaltaisesti sekä varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen
oppimisympäristö. Oppimisympäristöä on rakennettu siten, että se tukee lapsille ominaista
uteliaisuutta uusien asioiden kohdalla ja mahdollistaa tämän leikin, ilmaisun, tutkimisen sekä
kokemisen keinoin. Lasten ideoita kuunnellen muokkaamme oppimisympäristöä joustavasti
toiminnan ja lasten tarpeiden mukaan. Lapsia opetetaan huolehtimaan oppimisympäristöistä ja siinä
käytettävistä tavaroista ja leluista.



Haluamme vahvistaa lasten laaja-alaista osaamista monipuolisella pedagogisella toiminnalla. Muun
muassa se, miten erilaisia oppimisympäristöjä käytetään, vaikuttaa laaja-alaisen osaamisen
kehittymiseen (OPH 2016, 21-22). Oppimisympäristön rakentamisessa ja muokkaamisessa on
huomioitu ja huomioidaan kestävän kehityksen näkökulma ja lasten osallisuus. Suuri osa
oppimisympäristön elementeistä on toteutettu kierrätysmateriaaleja käyttäen. Lapset pääsevät
aktiivisesti mukaan oppimisympäristön suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Annamme
mahdollisuuden myös fyysisemmille leikeille ja tarjoamme siihen soveltuvat tilat, mutta toisen
satuttaminen ei ole meillä sallittua.

Ryhmätilojen lisäksi oppimisympäristöämme laajentaa päiväkodin piha, lähimetsät ja lähiympäristö.
Oppimisympäristöinä toimivat myös erilaiset Ylöjärven kaupungin sekä ympäristökuntien tarjoamat
kulttuurikohteet ja kirjasto. Teemme vuoden aikana useamman retken lasten kiinnostuksen
kohteiden pohjalta.

Metsäkylän esiopetus

- Toiminnan periaatteet ja työtavat sekä oppimisympäristön käyttö

Esiopetuksessa toimii kaksi ryhmää, Helmipöllöt (kotipesä päiväkodilla) ja Viirupöllöt (kotipesä
koululla).
Esiopetus alkaa klo 8.30 Viirupöllöillä aamupiirillä ja Helmipöllöillä ulkoilulla. Aamupäivällä on
erilaisia pienryhmiä ja ulkoilua. Lounas on klo.11.15 koulun ruokalassa. Lounaan jälkeen
Viirupöllöillä on leikkihetki ja Helmipöllöt kokoontuvat yhteiselle piirihetkelle Hanhi-Viskareiden
kanssa. Esiopetus päättyy klo.12.30.

Lasten kanssa opetellaan erilaisia tapoja oppia. Oppimisympäristöä muokataan opittavan asian
myötä. Ympäristö rakennetaan sellaiseksi, että se tukee lapsen omaa ajattelua ja ongelman
ratkaisutaitoja. Teemme myös erilaisia tutkimusprojekteja, joissa lasten omaa ajattelua ja
ongelmanratkaisutaitoja harjoitetaan. Tavoitteena on herättää ja tukea oppimismotivaatiota
oppimisen ilon kautta. Tunnistamme oppimismotivaation keskeisen merkityksen oppimisen kannalta.
Jokaisen lapsen myönteisen oppijaminäkuvan rakentumista tuetaan ja haluamme jokaisen lapsen
onnistumisen kokemuksia oppimistilanteissa.

Kulttuurinen osaamisen, suomalaisena kasvaminen sekä muihin kulttuureihin tutustuminen on
tarpeellista monikulttuurisen maailman ymmärtämiseksi. Opettelemme arvostamaan kulttuurista
moninaisuutta. Opettelemme ottamaan huomioon toinen toisemme. Harjoittelemme
tarkoituksenmukaisia toimintamalleja sekä vertaissuhteissa että aikuisten ja lasten välisissä
vuorovaikutussuhteissa. Jokaisen lapsen itsetunnon vahvistaminen on keskeinen tavoite. Terve
itsetunto luo pohjaa hyville vuorovaikutussuhteille ja ehkäisee kiusaamista. Tavoitteenamme on, että
jokainen lapsi voi olla oma itsensä ja kokea kuuluvansa ryhmään. Esiopetuksessa rohkaistaan
jokaista kertomaan oman mielipiteensä ja toimimaan omalla tavalla kaverin toiminnasta huolimatta.
Vaikuttamisen kokemuksen lapset saavat lastenkokouksissa. Järjestämme myös äänestyksiä
viikoittain. Ryhmän työntekijät kuuntelevat sekä havainnoivat lapsia ja suunnittelevat toimintaa
havaintojen pohjalta.
Rohkaistaan yrittämiseen ja epätäydellisyyden sietämiseen.



Tunne ja kaveritaidot ovat merkittäviä tulevaisuuden koulutien kannalta. Esiopetusryhmissä
harjoittelemme tunne- ja kaveritaitoja mm. Kamu -ryhmissä sekä Jukka Hukka -materiaalin, Lapsen
mieli-, Huomaa hyvä- ja Eläinlasten elämää- sekä Piki-materiaalien avulla sekä Yhteispeli-
toimintamallin avulla. Käytämme lepohetkillä toisinaan Mindfullnes -harjoituksia.

Arjen tilanteissa harjoittelemme monipuolisesti huolehtimaan omista asioista ja tavaroista, omasta
ja toisten hyvästä olosta sekä turvallisuudesta. Harjoittelemme myös pitämään huolta ympäristömme
tiloista ja sen tavaroista. Opettelemme toimimaan vastuullisesti oman itsen, toisten ihmisten sekä
ympäristön ja luonnon näkökulmasta. Lapset pääsevät harjoittelemaan kestävän kehityksen
mukaista toimintaa käytännössä, kun esimerkiksi lajittelemme roskia. Turvallista lähiliikenteessä
kulkemista harjoittelemme viikoittain tehtävillä retkillä lähiympäristöön.



- Lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen, kestävä elämäntapa (Ylöjärven esiops s. 14)
Sosiaalisten taitojen opettelu on perusta kaikelle oppimiselle. Yhteiset säännöt luovat turvallisen
ilmapiirin. Ryhmäytymiseen kiinnitetään huomiota erityisesti kauden alkaessa ja huolehditaan
kaikkien esioppilaiden pääsemisestä tasavertaisiksi jäseniksi ryhmään. Kaveritaitoja opettelemme
erityisesti Pikiryhmissä sekä kaikissa arjen tilanteissa.

Kestävä kehitys näkyy toiminnassamme monin tavoin. Lapsia ohjataan huolehtimaan
ympäristöstään ja sen viihtyisyydestä. Metsäretkillä käymme läpi jokamiehen oikeuksia ja
huolehdimme, että metsä jää jälkeemme roskattomaksi. Metsäympäristön lisäksi tutustumme
päiväkodin lähialueiden puistoihin sekä kulttuurihistoriallisesti merkittäviin rakennuksiin ja
elinympäristöihin. Liikumme luonnossa säällä kuin säällä eri vuodenaikojen piirteitä havainnoiden.
Samalla opettelemme turvallista, havainnoivaa liikkumista liikenteessä. Alkusyksystä vietämme
perinteistä Lasten Liikenneviikkoa erilaisten liikenneturvallisuusaiheisten tehtävien ja oppimishetkien
muodossa.

Oppimisympäristön rakentamisessa on käytetty kierrätysmateriaaleja. Lajittelemme paperi ja
pahviroskat erillisiin laatikoihin. Lajittelemme myös biojätteet niille tarkoitettuihin astioihin.
Ruokailuissa lapset opettelevat sopivan ruoka-annoksen ottamista itse ja uusien makujen
maisteluun rohkaistaan. Lapsia ohjataan kauniisiin ruokailutapoihin ja miellyttävän ruokailuilmapiirin
luomiseen. Kiinnitämme huomiota terveelliseen ravintoon ja retkille pyydetään kotoa terveelliset
eväät. Syksyllä järjestämme sadonkorjuutapahtuman, jonka teemana on terveellinen ravinto, ruuan
alkuperä, sekä tietoisuus ravinnon suotuisista vaikutuksista omaan terveyteen. Yritteliäisyyteen,
innovatiivisuuteen ja pitkäjänteisyyteen kannustaminen kuuluu mielestämme kestävään
kehitykseen.

- Leikki ja toiminnallisuus opetuksessa (kokonaisvaltainen oppiminen) (Yvi esiops s.24–25)
Esiopetusryhmissä on käytössä kirja Ystävien eskari. Pääpaino opetuksessa on kuitenkin
leikkivässä, tutkivassa ja toiminnallisessa toiminnassa. Lapsi oppii asioita kehollisesti ja
kokonaisvaltaisesti. Pienen lapsen ei vielä tarvitse osata istua pitkiä aikoja paikoillaan kynätehtäviä
tehden, eikä sitä eskarilaiselta vaadita. Oppiminen tapahtuu kokeilemalla ja tekemällä.
Vuorovaikutustaitoja opitaan leikkitilanteissa ja arjen kohtaamisissa. Rakennetaan toimintaa lasten
mielenkiinnonkohteiden ympärille ja ollaan mukana lasten leikeissä. Rikastetaan ja viedään leikkejä
eteenpäin tarjoten materiaaleja ja toimintamalleja. Tauotetaan istumista ja tehdään asioita
toiminnallisesti. Kuunnellaan lasten tarpeita ja järjestetään opetusta lasten tarpeiden ja jaksamisen
mukaan.

- Liikuntaan kannustaminen (Ylöjärven esiops s. 34–36)
Tavoitteenamme on lisätä lasten mahdollisuuksia liikkua eri tavoin esiopetuspäivän aikana.
Kannustamme ja ohjaamme lapsia monipuoliseen liikkumiseen sekä iloitsemaan liikunnan ilosta.
Ulkoilemme paljon, mikä mahdollistaa erilaisten liikunnallisten taitojen harjoittelun ja
vauhdikkaammat leikit niin vapaasti kuin ohjatusti.

Liikunta on sekä oppimisen kohde, että väline muiden oppimisen alueiden oppimiseen. Liikunnan
kautta harjoittelemme esim. matemaattisia ja kielellisiä valmiuksia viikoittain. Tarjoamme lapsille
tilaisuuksia kerrata jo opittuja sekä harjoitella aivan uusia liikuntataitoja.

Liikumme lasten kanssa päiväkodin pihan lisäksi lähialueen puistoissa ja metsissä. Teemme
metsäretkiä lähes viikoittain. Samalla lapset tutustuvat liikenteessä kulkemiseen. Esiopetusryhmällä
on viikoittain käytössä päiväkodin jumppasali, Metsäkylässä myös koulun jumppasali.
Hyödynnämme Ylöjärven jäähallia ja liikuntakeskusta sekä Ilves-areenaa. Talvella hiihdämme
lähiympäristössä mahdollisuuksien mukaan.



- Lukevaan elämäntapaan innostaminen ja tukeminen
Maailmanympärimatkalla tutustumme eri maiden kirjailijoihin ja luemme heidän kirjoittamaansa
lastenkirjallisuutta. Tutustumme matkalla monipuolisesti erilaisiin lastenkirjoihin tavoitteena herättää
lasten innostusta kirjoja ja lukemista kohtaan.

Metsäkylässä tutustutaan monipuolisesti erilaisiin kirjoihin niin kaunokirjallisuuteen kuin
tietokirjoihinkin, lasten mielenkiinnonkohteet määrittävät pitkälti minkälaisia kirjoja valitaan.
Päivittäisellä satuhetkellä luetaan tai kuunnellaan satuja ja tarinoita elämän eri asioista eri
vuosikymmeniltä.

- Monimuotoiseen taideilmaisuun ohjaaminen
Matkalla maailman ympäri toteutetaan laajasti erilaisia taideilmaisun tapoja. Tutustumme
monipuolisesti erilaisiin ilmaisumuotoihin, materiaaleihin, työtapoihin ja tekniikoihin. Tutustumme
lisäksi erilaisten taidemuotojen historiaan ja alkuperään. Koemme monenlaisia taidekokemuksia niin
itse toteuttaen kuin nauttien eri kulttuurien taidemuodoista mm. mediakasvatuksen keinoin.
Kannustamme lapsia ilmaisemaan itseään taiteen kautta.

Metsäkylässä toteutamme taideilmaisua monipuolisesti tutustuen eri ilmaisumuotoihin,
materiaaleihin, työtapoihin ja tekniikoihin, aiheet ammennamme lasten ja työntekijöiden
kiinnostuksen/innostuksen. mukaan

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)

Metsäkylän ja Kangasniemen päiväkodeilla on yhteinen Kiusaamisen ehkäisysuunnitelma.
Päiväkodeissamme käytetään ristiriitatilanteissa ”vertaissovittelu”-menetelmää. Huoltajat saavat
halutessaan suunnitelman luettavakseen.



ESIOPETUKSEN ARVIOINTI (Ylöjärven esiops s. 25–26)

- esiopetusryhmän seuranta- ja arviointikäytännöt
Arvioimme toimintaamme ja sen käytäntöjä jatkuvasti arjessa sekä yhteisissä palavereissa, kuten
varhaiskasvatuksen opettajien viikoittaisissa palavereissa ja tiimipalavereissa. Käytämme kuhunkin
arvioitavaan asiaan soveltuvia arviointitapoja toiminnan arvioinnin- ja kehittämistyön tukena.
Suunnittelemme toimintaamme kirjallisesti. Arvioimme toteutunutta toimintaa ja arvioinnin tulosten
pohjalta kehitämme toimintaamme edelleen.

Lasten oppimisen arvioinnin välineinä käytetään arjen havainnointia sekä arviointilomakkeita
(Makeko, KPT, Lukimato jne.). Näiden lomakkeiden anti on suuntaa antavaa ja toimii
suunnittelemisen sekä oikea-aikaisen opetuksen välineenä. Arvioinnin avulla voidaan tunnistaa
lapsen mahdollinen tuen tarve ja auttaa lapsia, joilla on esim. oppimisvaikeuksia.
Tiimikeskusteluissa keskustelemme lasten tarpeista ja tavoitteista sekä arvioimme niiden
toteutumista.

- pedagoginen havainnointi ja dokumentointi
Pedagoginen havainnointi esiopetuksessa on jatkuvaa ja monipuolista. Seurannan kohteina ovat
esim. lasten työskentely, käyttäytyminen ja heidän oppimisensa eri tiedon- ja taidonaloilla.
Vapaamuotoisia havaintoja kirjataan esiopetusryhmän yhteiseen dokumentointivihkoon tai -
kansioon, jotta tieto on molempien opettajien saatavilla ja täydennettävissä arjen tilanteissa.
Esiopetusryhmässä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan henkilöstöresurssi eli
mahdollistetaan toisen opettajan havainnointi lapsiryhmässä, kun toinen esiopettaja tai
lastenhoitaja ohjaa ja opettaa lapsia.

- lasten osallisuus toiminnan arvioinnissa
Lapset pääsevät arvioimaan ryhmän toimintaa päivittäin yhteisten keskustelujen kautta. Arvioimme
mm. päivän sujumista ja toteutuneen toiminnan sisällön mielekkyyttä kullekin lapselle.
Järjestämme myös lastenkokouksia, joissa lapsilla on mahdollisuus sekä arvioida että kehittää
esiopetusta. Lapsen osallisuus aikuisen ohjaamana oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja
arvioinnissa on olennaista. Sekä ryhmä- että yksilökohtaista arviointia tehdessä käytetään lapsia
osallistavia, lapsilähtöisiä menetelmiä, kuten kuvallisia hymynaamoja, peukkumerkkejä,
konkreettisia helmiä yms. Käytetään lukuvuoden aikana myös Ylöjärven kaupungin laatimaa lasten
laatupeliä toiminnan arvioimiseen.

- lasten itsearvioinnin tukeminen
Lapsen osallistumisella arviointiprosessiin on suuri merkitys hänen oppimiselleen ja kehitykselleen.
Opetellessaan arvioimaan omaa toimintaansa lapsi oppii ajattelun taitoja ja rakentaa sekä
vahvistaa minäkuvaansa. Tässä aikuisen antamalla oikeanlaisella, rohkaisevalla palautteella on
suuri merkitys. Lapsia kannustetaan arvioimaan omaa sekä ryhmän työskentelyä toimintahetkillä ja
arjen tilanteissa. Jokaisen lapsen kanssa käydään yhdessä läpi hänen omat tavoitteensa
esiopetusvuodelle.

Yhteinen arviointi tapahtuu haastatteluiden ja esim. piirtämisen kautta. Lapsen kanssa arvioidaan
yhdessä hänen oman oppimisensa etenemistä esiopetusvuoden aikana. Lisäksi lapsia
haastatellaan vuoden aikana oman oppimisen etenemisestä. Lapset ovat tietoisia tavoitteistaan
esiopetusvuodelle ja niiden toteutumista seurataan yhdessä lapsen kanssa.



- huoltajien osallisuus arvioinnissa
Vanhemmilla on mahdollisuus arvioida lapsensa tavoitteiden toteutumista sekä ryhmän toimintaa
yhteisissä tapaamisissa, Päikky-viestien sekä asiakaskyselyiden kautta. Keskustelemme huoltajien
kanssa lasten oppimissuunnitelmakeskusteluiden yhteydessä sekä päivittäin lapsen tuonti- ja
hakutilanteissa. On tärkeää antaa palautetta vanhemmille lapsensa työskentelystä,
käyttäytymisestä ja oppimisen edistymisestä, jotta he voivat osaltaan tukea lapsen kehitystä ja
oppimisprosessia.

LASTEN JA HUOLTAJIEN OSALLISUUS ESIOPETUKSESSA

Huoltajien osallisuus esiopetuksessa (Ylöjärven esiops s. 21–22)
Huoltajilla on mahdollisuus tulla kuulluksi/osalliseksi päivittäisissä kohtaamisissa ja keskusteluissa
sekä syksyllä että keväällä käytävien oppimissuunnitelmakeskustelujen ja tuen tarpeen arvioinnin
kautta.  Kuuntelemme vanhempien ideoita ja toiveita ja toteutamme niitä mahdollisuuksien
mukaan. Huoltajat saavat esittää toiveita esiopetukselle esiopetussuunnitelmakeskusteluissa,
Päikyn ja padletin kautta sekä päivittäisissä kohtaamisissa. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua ja
arvioida toimintaamme erilaisten asiakastyytyväisyyskyselyiden kautta.

Kangasniemen esiopetusryhmä järjesti syyskuussa vanhempainillan, jossa avattiin esiopetuksen
sisältöä ja käytänteitä sekä esiteltiin oppimisympäristöä ja sen sisältämiä pedagogisia ratkaisuja.
Metsäkylässä esiopetuksen vanhempain ilta järjestettiin Teamsin välityksellä. Molemmissa
vanhempain illoissa oli mahdollisuus myös esittää veolle kysymyksiä tuen asioista.

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma
-    lasten ja huoltajien osallisuus suunnitelman laadinnassa

Otamme esiopetustoiminnassamme lasten ajatukset, mielipiteet ja ideat huomioon sekä
mahdollisuuksien mukaan myös käyttöön. Havainnoinnin, keskustelun ja kuuntelemisen kautta
lapsi tulee kuulluksi. Lapsilla on mahdollisuus tulla kuulluksi myös yhteisöllisesti eli lasten
palavereiden ja yhteisten äänestysten kautta. Lapset ovat osallisia kaikessa toiminnassa ja saavat
auttaa aikuisia. Kannustamme lasta tekemään itse ne asiat, joihin hän kykenee ja pohtimaan eri
vaihtoehtojen välillä. Näin lapsi oppii kantamaan vastuuta päätöksistään. Lasten ideoita kuunnellen
muokkaamme oppimisympäristöämme lasten ja ryhmän tarpeita vastaavaksi. Lapsi osallistuu
oppimissuunnitelman tekemiseen joko keskusteluun osallistumalla tai etukäteishaastattelun kautta.

Huoltajat osallistuvat lapsen oppimissuunnitelman tai tuensuunnitelman/hojksin laatimiseen.
Huoltajien kanssa keskustellaan ja sovitaan yhdessä lapsen tavoitteet esiopetusvuodelle.
Keskustelussa käydään läpi lapsen vahvuuksia ja oppimisen tavoitteita, joita lapsen tulisi harjoitella
esiopetusvuoden aikana kotona sekä esiopetuksessa. Yhteisiä keskusteluja voidaan pitää sovitusti
useampia vuoden aikana.

-    laatimiseen ja arviointiin liittyvät käytännöt
Toiminta esiopetuksessa suunnitellaan lasten tavoitteet huomioiden ja tavoitteiden toteutumista
arvioidaan säännöllisesti. Tavoitteet voivat täyttyä ja muuttua esiopetusvuoden aikana. Tämän
prosessin tavoitteena on tukea jokaisen lapsen oppimista. Arviointi on jatkuvaa läpi
esiopetusvuoden ja tavoitteita tarkennetaan tarvittaessa.



Tiedottaminen
-    tiedottaminen esiopetuksesta

Esiopetusta, alkuopetusta ja varhaiskasvatusta koskevissa tiedotettavissa asioissa käytämme
Päikky-sovellusta. Lasta koskevista henkilökohtaisista asioista kerrotaan huoltajille päivittäisessä
kohtaamisessa tai tarvittaessa Päikky-viestillä.

Meille voi myös soittaa ja lähettää tekstiviestejä, mutta Whatsapp-viestejä emme vastaanota
emmekä lähetä tietoturvaan liittyvistä syistä.

-    tiedottaminen esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä
Vanhemmille tiedotetaan Päikyn kautta esi- ja alkuopetuksen suunnitellusta yhteistyöstä ja sen
aikataulusta syksyllä lukuvuoden alettua. Yhteistyöstä tiedotetaan jatkuvasti siten, että vanhemmat
ovat tietoisia yhteistyön tavoitteista ja sisällöistä. Keväällä koulu tiedottaa omia asioitaan tulevien
koululaisten huoltajille Wilma-sovelluksen kautta.

YHTEISTYÖTAHOT JA -KÄYTÄNNÖT

- esiopetusyksikön esiopetusryhmien välinen yhteistyö
Metsäkylässä yksi ryhmä toimii koulun tiloissa ja yksi päiväkodin tiloissa. Ryhmien toiminta
ydintoiminnoiltaan rytmittyy yhteiseksi kokonaisuudeksi,

- esiopetusverkosto
Kangasniemen päiväkoti, Metsäkylän päiväkoti, Satuvekara, Metsäkylän yhtenäiskoulu

- muut yhteistyökumppanit (oppilashuollon yhteistyötahot mainitaan oh-osiossa)
Ylöjärven jäähalli, -monitoimihalli, Ilves areena, Ylöjärven kirjasto, Ylöjärven hammashoitola,
Pirkanmaan pelastuslaitos, yhteistoimintaa koronarajoitteiden salliessa

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

Esiopetuksen siirtymäkäytänteet.pdf (ylojarvi.fi)
Metsäkylän alue on syyskaudella mukana esi- ja alkuopetuksen inkluusiohankkeessa, jonka
tavoitteena on joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittäminen. Hankkeen myötä tavoitellaan
yhtenäistä joustavan esi- ja alkuopetuksen mallia Ylöjärvelle. Metsäkylän alueelta hankkeessa ovat
mukana esiopetuksesta Laura Pehkonen ja Kristiina Maro sekä alkuopetuksesta Seni Vidgren ja
Marja Yli-Tepsä. Edellämainitut ovat hankkeen osalta esi- ja alkuopetuksen yhteistyön vastuu- ja
yhteyshenkilöitä.
Esi-ja alkuopetuksen säännöllistä, viikoittaista yhteistyötä suunnitellaan syyskaudella esi- ja
alkuopetuksen tiimissä n.1krt/kk. Tiimintoiminta jatkuu myös kevätkaudella. Tiimiin kuuluvat
esiopettajat sekä 1-2-luokkien opettajat. Yhteistyö lähtee käyntiin tammikuussa, jolloin esi- ja
alkuopetus aloittaa yhteistyömallin, joka sisältää joustavia opetusjärjestelyjä 1krt/vko/3h.
Yhteistyötä tehdään vaihtuvien teemojen ympärillä sekä esiopetuksen opetussuunnitelma, että
perusopetuksen opetussuunnitelma huomioiden.

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


Esi- ja alkuopetuksen vastuu- ja yhteyshenkilöitä ovat esiopettajat ja tuen lasten kohdalla lisäksi
varhaiskasvatuksen erityisopettaja, koulun ensimmäisten luokkien opettajat, rehtori ja koulun
erityisopettaja.

Lapsen tuen suunnitelmat siirretään vanhempien suostumuksella tulevaan kouluun ja lisäksi
käydään lapsikohtainen tiedonsiirtokeskustelu esiopetusvuoden keväällä.
Mukana lapsen vanhemmat, esiopettaja sekä koulun ja varhaiskasvatuksen
erityisopettaja. Tarpeen mukaan oppilashuollon edustus (koulukuraattori/ -psykologi,
terveydenhoitaja) sekä mahdolliset terapeutit.

 Yhteistyö esi- ja alkuopettajien sekä koulun ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien kesken
mahdollistaa keskustelun sekä konsultoinnin lapsen tuen suunnittelussa, toteuttamisessa ja
arvioinnissa. Yhteistyö ei rajoitu nivelvaiheeseen vaan voi jatkua läpi esi- ja alkuopetuksen. Lapsen
tuen järjestäminen huomioidaan niin esi- ja alkuopetuksessa kuin yhteistyöpäivien toiminnassa.

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

esiops s. 40–51)

Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen
piiriin.  Perusopetuslaki korostaa lapsen edun ensisijaisuutta. Esiopetukseen
osallistuvan lapsen tuen tarpeet tunnistetaan ja niiden ilmentyessä hänelle
järjestetään tarkoituksenmukaista tukea. Oikeanlaisen tuen saaminen on jokaisen
lapsen oikeus. Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä,
oppimista ja hyvinvointia. Tuen tarpeen havainnointi ja tuen antaminen kuuluvat koko henkilöstölle
heidän koulutuksensa, työnkuviensa ja vastuidensa mukaan.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lapsen tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden tai niiden
toteuttamisen arviointiin sekä toteuttamiseen tarpeen mukaan. Erityisopettaja osallistuu ryhmien
toimintaan säännöllisesti ja toimii yhteistyössä ryhmien henkilökunnan kanssa ryhmän lasten edun
mukaisesti. Erityisopettaja osallistuu myös tuen lasten oppimissuunnitelma palavereihin

Tuen tarpeen ilmetessä huoltajan kanssa keskustellaan tuen saamisen mahdollisuudesta ja tuen
keskeisistä periaatteista. Monialainen yhteistyö toteutetaan ensisijaisesti huoltajan suostumuksella.

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen
liittyvät tarpeet. Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta
sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. Lapsen kehityksen ja oppimisen
tuki järjestetään osana esiopetuksen päivittäistä toimintaa.

Ylöjärven kaupungin esiopetuksessa on käytössä kolmiportainen tuki. Tuki jaotellaan yleiseen,
tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Yleinen tuki on jokaiselle lapselle annettavaa pedagogista opetusta, ohjausta sekä
toimintaympäristöön ja ryhmärakenteisiin liittyviä ratkaisuja. Yleisen tuen työkaluna toimii Arjen tuki
-lomake. Lomakkeen avulla voidaan yhdessä tiimin kanssa miettiä lapsen toimintaa, sekä
oppimista tukevia ratkaisuja. Lomakkeen käyttäminen yhdenmukaistaa ryhmän henkilökunnan
toimintatapoja lapsen tueksi. Arjen tuki lomake käydään läpi



vanhemman kanssa. Jos yleisen tuen menetelmät eivät ole riittäviä siirrytään tehostettuun tukeen.

Tehostetussa tuessa lapsi tarvitsee enemmän ja säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita
tuen muotoja toisiaan täydentävinä. Tehostetun tuen muotoja yleisen tuen menetelmien lisäksi
ovat lapsen kasvun ja opetuksen yksilöllistäminen, joustavat ryhmittelyt ja varhaiskasvatuksen
erityisopettajan antama tuki ja opetus.

Erityisessä tuessa lapsen tuen tarve on kokoaikaista, jatkuvaa ja yksilöllistä. Erityisessä tuessa
yleisen ja tehostetun tuen menetelmien lisäksi lapsen hoidossa korostuu henkilökohtainen ohjaus,
erityisosaaminen ja monialainen yhteistyö.
Rakenteellisina tukimuotoina tehostetussa ja erityisessä tuessa ovat ryhmän lapsimäärän
pienentäminen, ryhmäavustaja tai tuettu ryhmä.

Kaikki tukimuodot tulee järjestää suunnitelmallisesti lapsen kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden
mukaisesti. Tukea suunnitellaan yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa.
Lapsi on oikeutettu tukitoimiin, vaikka vanhemmat kieltäisivät tuen antamisen.

Tukitoimien tavoitteena on tukea lapsen oppimisen edellytyksiä, edistää elinikäistä oppimista ja
koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista.
Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman toteutumista sekä lapsen tuen tarvetta, riittävyyttä ja
tarkoituksenmukaisuutta on arvioitava, ja suunnitelma on tarkistettava vähintään kerran vuodessa.
Useammin, jos lapsen tarpeet sitä edellyttävät.

Ryhmissämme on tällä hetkellä tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilaita. Teemme yhteistyötä
veon kanssa viikoittain (mm. yhteisopettajuus, ryhmän toimintoihin osallistuminen sekä
konsultaatio).

Kangasniemen ja Metsäkylän päiväkodissa toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja Janika
Rantonen 0503904813.



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 Hanna Metsämattila
psykologi Katja Pajunen
kuraattori Mikko Salmela

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.

Esiopetusryhmän yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa
syys- ja kaksi kertaa kevätkaudella. Seuraava yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on



lokakuussa 2022. Oppilashuollon asioita käsitellään säännöllisesti Pedatiimeissä, joka
kuukauden toisessa pedapalaverissa.

Esiopetus ryhmisssämme nostamme tänä vuonna oppilashuollon painopisteeksi
vuorovaikutustaitojen oppiminen sekä kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen.
Suunnitelma oppilashuollon toimenpiteistä:
- Yhteistyö huoltajien kanssa
- Varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajan yhteistyö, yhteinen suunnittelu ja

konsultointi.
- Ohjaajan työpanoksen ohjaaminen lasten/ryhmän tarpeiden mukaan (Metsäkylän

esiopetusryhmät.
- Pienryhmien suunnittelu ja joustavat ryhmäjaot.
- Samanaikaisopetus.
- Yhteistyö tarvittaessa koulukuraattorin ja koulupsykologin tai terveydenhoitajan

kanssa.
- Erilaiset tunne- ja kaveritaitoja edistävät toimintamuodot mm. Kamu-kerho ja

Yhteispelin luokkapiirit.
- Osallisuuden vahvistaminen.

- Esiopetusryhmässä on laadittu lasten kanssa säännöt elokuun aikana.

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
Jos poissaoloja alkaa kertyä paljon, kirjataan niitä ylös ja keskustellaan vanhempien
kanssa poissaolojen syistä ja esiopetuksen velvoittavuudesta.

- Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus:
Ohje käsitelty päiväkodissa elokuu 2022.

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

Ylöjärven kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet

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 käsitelty päiväkodissa pvm. Syyskuu 2022

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

- Lapsen sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen
järjestäminen esiopetusryhmässä

Erityisruokavaliosta lapsella tulee olla lääkärintodistus. Eettinen ruokavalio lapselle tarjotaan
huoltajan ilmoituksen perusteella. Valmistuskeittiön henkilökunta, ruokapalvelutyöntekijä sekä
esiopetuksen henkilökunta noudattavat erityistä varovaisuutta ruokailutilanteissa.  Mikäli lapsen
sairaus vaatii lääkitystä laadimme lääkehoitosuunnitelman vanhempien kanssa yhteistyössä ja
jaamme lääkkeet suunnitelman mukaan. Tiedotamme erityisruokavaliosta ja lääkityksestä koko
päiväkodin henkilökuntaa sekä tarvittaessa sijaiset. Lääkkeitä säilytetään niille varatussa
paikassa.

- Esiopetuksen oppilashuollon tuen järjestämisen periaatteet ryhmässä lapsen
elämäntilanteesta johtuvissa vaikeuksissa

Tukea järjestetään lapsen ja perheen tarpeiden mukaan. Ohjaamme tarvittaessa
perhekioskin/perhetyön piiriin.

- Esiopetusryhmässä käytettävät menettelytavat asiantuntijaryhmän
kokoamisessa ja suostumuksen hankkimisessa

Esiopetusryhmän opettaja/opettajat kokoavat asiantuntijaryhmän konsultoiden asiantuntijoita.
Suostumus hankitaan kirjallisena asianosaisilta.

- Oppilashuoltokertomusten laatimisen ja säilyttämisen menettelytavat
esiopetusryhmässä

Mahdollisia oppilashuoltokertomuksia säilytetään asianmukaisesti lukitussa kaapissa
esiopetusluokassa tai lukollisessa toimistotilassa.

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?

Varataan iltapäivisin aikaa keskustelulle ja kerrotaan monipuolisesti päivän toiminnasta
ja mahdollisuuksien mukaan myös yksilöllisesti lapsen päivästä. Luodaan läsnäololla ja
kiireettömyydellä vanhemmille tunne, että meillä on aikaa keskustella ja kuunnella
asioista, joista he kokevat tarvetta keskustella. Otetaan vanhempien aloitteet avoimesti
vastaan ja kerrotaan vanhemmillekin, miten toiveita tai palautetta käsitellään
esiopetuksessa. Vanhemmilla on myös mahdollisuus osallistua yhteisöllisiin
oppilashuoltopalavereihin.

Oppilashuoltosuunnitelman toteutumisen arviointi

Päiväkodin johtaja vastaa oppilashuoltosuunnitelman toteutumisesta ja toteutumisen arvioinnista.

- Miten lukuvuoden 2022–2023 oppilashuoltosuunnitelman toteutumista
esiopetusryhmässä arvioidaan? Oppilashuoltosuunnitelmaa arvioidaan
pedatiimeissä.

- Oppilashuoltotyöstä tiedotetaan esiopetusryhmienn lapsille, huoltajille ja
yhteistyötahoille joko keskustellen (lapset), Päikky- palvelun kautta (huoltajat) tai
sähköpostitse (yhteistyötahot
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