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1.

PÄLKÄNEEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

Pälkäneen kunnan esiopetussuunnitelma perustuu valtakunnalliseen esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteisiin vuodelta 2014. Perusteet ovat nähtävillä Pälkäneen kunnan
nettisivulla esiopetussuunnitelman yhteydessä. Pälkäneellä esiopetuskielenä on suomi. Tämä yksi
yhteinen esiopetussuunnitelma on käytössä kaikissa kuntamme esiopetusta antavissa
toimintayksiköissä.
Tätä esiopetussuunnitelmaa ovat laatineet esiopetusta antavat päiväkodinopettajat yhdessä
varhaiskasvatuksen johdon kanssa. Huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön, sosiaali- ja
terveystoimen asiantuntijoiden, sekä perusopetuksen opettajien näkemyksiä
esiopetussuunnitelmasta on kuunneltu heidän kanssaan käydyissä keskusteluissa.
Esiopetussuunnitelmaamme arvioidaan ja kehitetään. Siihen voidaan tehdä tarvittavia muutoksia ja
päivityksiä.
Pälkäneellä esiopetusta annetaan erillisissä esiopetusyksiköissä, sekä tarvittaessa päiväkodeissa.
Lähikoulujen kanssa tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä. Osittaiseen joustavaan esi- ja
alkuopetukseen on mahdollisuus niissä esiopetusryhmissä, jotka ovat kiinteästi koulun yhteydessä.
Kaikille kuntamme esioppilaille tehdään oma esiopetuksen opetussuunnitelma. Suunnitelman laatii
esiopetuksen opettaja yhdessä huoltajien kanssa esiopetuksen alettua. Tämä esiopetussuunnitelma
löytyy kuntamme nettisivustolta www.palkane.fi ja se on myös paperisena versiona esillä esiopetusta
antavissa yksiköissä. Pälkäneen kunnan nettisivustolta löytyvät esiopetusta antavien yksiköiden
yhteystiedot, sekä esiopetukseen liittyvät lomakkeet. Pälkäneen varhaiskasvatuksessa ja
esiopetuksessa on käytössä sähköinen asiakasjärjestelmä Daisy, jota voidaan käyttää yhtenä
tiedotuskanavana esiopetuksen ja perheiden välillä. Kuntamme varhaiskasvatussuunnitelma, tämä
esiopetussuunnitelma ja perusopetuksen opetussuunnitelma muodostavat kokonaisuuden, joiden
välillä on selkeä jatkumo.
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2.

ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET

2.1 Esiopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet
Esiopetusikäinen lapsi on velvoitettu osallistumaan vuoden kestävään esiopetukseen. Siihen
ilmoittaudutaan esiopetusvuoden alussa tarkemmin ilmoitettuna ajankohtana. Esiopetusta annetaan
700 tuntia lukuvuodessa viitenä päivänä viikossa. Esiopetuksen lukuvuosi alkaa ja päättyy kuten
kuntamme peruskouluissa, mutta lauantaityöpäivät eivät kuulu esiopetukseen. Syys-, joulu- ja
talvilomat ajoittuvat peruskoulun työjärjestyksen mukaan. Jos lapsi lomailee muina ajankohtina,
haetaan viikkoa pidempiin lomiin aluejohtajan lupa.
Esiopetuksessa oleville lapsille kuuluu yksi maksuton ateria. Erityisruokavalioissa tehdään tiivistä
yhteistyötä ruokahuollon kanssa. Ennen esiopetuksen alkamista vanhemmat täyttävät
erityisruokavaliokaavakkeen ja lisäävät siihen mahdollisen lääkärintodistuksen ja toimittavat sen
lapsensa esiopetusyksikön ruoanvalmistuskeittiölle. Tarvittava kopio myös esiopetusyksikköön, tästä
huolehtii ruoanvalmistuskeittiö. Alkuperäinen lääkärintodistus palautetaan kopioinnin jälkeen
vanhemmille.
Esiopetuksessa olevat lapset kuuluvat koulukuljetuksen piiriin. Kun matka esiopetukseen on yli kolme
kilometriä, järjestetään maksuton kuljetus esiopetukseen. Esiopetuksessa tarjotaan mahdollisuutta
esiopetuksen osa-aikaiseen päivähoitoon, joka on maksullista. Huoltajat hoitavat esiopetusikäisen
lapsen kuljetukset esiopetuksen osa-aikaisessa hoidossa. Kuljetukseen liittyvistä asioista vastaa
koulusihteeri 050 315 2764.

2.2 Esiopetuksen tehtävä osana oppimisen polkua
On tärkeää, että varhaiskasvatus, siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lasten
kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Laadukkaan kokonaisuuden
lähtökohtana on, että opettajat sekä muu henkilöstö tuntevat oppimisen polun eri vaiheet, niiden
keskeiset tavoitteet, ominaispiirteet ja käytännöt. Opetus- ja muu henkilöstö tekevät huoltajien kanssa
yhteistyötä lasten oppimisen polun kaikissa vaiheissa. Tavoitteena on, että kunkin lapsen oppimisen
polku varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen jatkuu joustavasti lapsen
tarpeista lähtevänä. Tämän varmistamisessa henkilöstön yhteistyön ja osaamisen suunnitelmallisella
johtamisella esiopetusyksiköissä ja opetuksen järjestäjän tasolla on tärkeä merkitys.
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Pälkäneellä esiopetus on osana oppimisenpolkua. Se toteutuu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
kanssa tehtävänä yhteistyönä. Pälkäneellä esi- ja alkuopetuksen työryhmän tehtävänä on luoda
yhteiset käytänteet, jolloin lapsen siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen olisi sujuvaa.
Ryhmään kuuluvat varhaiskasvatuksen johdon jäsen, esiopettajat ja varhaiskasvatuksen
erityisopettaja sekä alkuopetuksen erityisopettajat.
Esiopetuksen lähtökohtina ovat lapsen omat tiedot, taidot ja kokemukset. Tuemme oppimaan
oppimista lapsen yksilölliset tarpeet ja kehitystaso huomioiden. Meille on tärkeää motivaation,
oppimisen ilon ja halun herättäminen ja ylläpitäminen lapsessa. Lapsi oppii parhaiten omien
kokemusten kautta, kun opiskelussa eläydytään asioihin ja tutkitaan niitä. Uudet ja aiemmin opitut
asiat ovat vuorovaikutuksessa, jonka pohjalta lapsi hahmottaa ympäristöään ja rakentaa käsityksiään.
Oppiminen on kokonaisvaltaista toimintaa. Lapselle varataan aikaa ja mahdollisuuksia omaehtoiseen
toimintaan ja leikkiin. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon pälkäneläisyys, maalaisuus, luonto
sekä paikallishistoria ja – nähtävyydet.
Luomme toiminta- ja kasvuympäristön viihtyisäksi sekä turvalliseksi, mikä innostaa lasta leikkimään,
liikkumaan, tutkimaan ja oppimaan. Ilmapiiri on olennainen osa kasvuympäristöä. Hyvässä ja
avoimessa ympäristössä voivat toimia myös erilaiset vertais- ja pienryhmät. Rakennamme
toimintamme tilat, materiaalit ja välineet herättämään mielenkiintoa sekä innostamaan kokeiluihin ja
ilmaisemaan itseään. Suvaitseva ympäristö mahdollistaa avoimen ja hyvän sosiaalisen
vuorovaikutuksen niin aikuisten kuin lastenkin välillä.

2.3 Arvoperusta
Esiopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen lapsi on
ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi,
nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä. Lapsilla on oikeus oppia
sekä rakentaa käsitystään itsestään ja maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti. Lapsilla on
oikeus oppia leikkien ja iloita oppimastaan. Lasten aikaisemmat kokemukset ja taidot ovat osa heidän
oppimisen polkuaan. Lasten erilaisuutta sekä erilaisia tapoja toimia ja oppia arvostetaan. Lasten
käsityksiä ja mielipiteitä pidetään tärkeinä, ja he osallistuvat oppimisympäristöjen rakentamiseen sekä
edellytystensä mukaan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Lapsia rohkaistaan yhdessä tekemiseen
ja yhteisöllisyyteen
Esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien yhteistyö auttaa turvaamaan lasten hyvinvointia. Esiopetuksen
henkilöstön avoin ja kunnioittava suhtautuminen erilaisiin perheisiin sekä kotien erilaisiin
katsomuksiin, uskontoihin, perinteisiin ja kasvatusnäkemyksiin on rakentavan vuorovaikutuksen ja
opetuksen perusta.
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Pälkäneellä haluamme luoda lapselle kiireettömän, lapsilähtöisen ja turvallisen ilmapiirin, jotta lapsi
tuntisi itsensä hyväksytyksi. Kannustamme lasta toimimaan ryhmässä omana itsenään,
kunnioittamaan muita ihmisiä ja ympäristöään.

2.4. Oppimiskäsitys
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan
lapset omaksuvat uusia tietoja ja taitoja vuorovaikutuksessa toisten lasten, opettajien, eri yhteisöjen
ja lähiympäristön kanssa. Oppiminen on kokonaisvaltainen tapahtuma, jossa toiminta, tunteet,
aistihavainnot, keholliset kokemukset ja ajattelu yhdistyvät. Olennaista oppimisessa on lasten oma
toiminta ja luottamus omiin mahdollisuuksiinsa oppijana. Lisäksi lasten tahdolla ja kehittyvällä
taidolla toimia yhdessä on merkitystä oppimiselle. Lapset oppivat esiopetuksessa leikkien, liikkuen,
tutkien, erilaisia työtehtäviä tehden, itseään ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa toiminnassa.
Myönteiset tunnekokemukset, ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat
kehittämään omaa osaamista. Oppimisen lähtökohtana ovat kunkin lapsen aiemmat kokemukset ja
hänen osaamisensa. On tärkeää, että uusilla opittavilla tiedoilla ja taidoilla on yhteys lasten arkeen ja
kokemusmaailmaan. Esiopetuksen ohjatussa toiminnassa ja leikissä lapset opettelevat toimimaan
yhteistyössä muiden kanssa ja asettamaan tavoitteita omalle ja yhteiselle toiminnalle. Lapsia
kuunnellaan, kuullaan ja heidän kanssaan keskustellaan sekä ohjataan heitä ottamaan huomioon
toiset. Näin lapsille syntyy kokemus ryhmän ja yhteisön jäsenyydestä. Tavoitteena on, että uusien
tietojen ja taitojen oppiminen herättää lapsissa halun oppia lisää.
Oppimiskäsityksemme mukaan lapsi ei leiki oppiakseen, mutta oppii leikkiessään – kokeilee, tutkii ja
ihmettelee. Lapsen omista tarpeista lähtevä tekeminen innostaa leikkeihin ja näin sosiaaliset taidot
kehittyvät. Tehtävänämme on mahdollistaa leikin syntyminen, havainnoida, kuunnella, dokumentoida
sekä antaa tilaa erilaisille leikki-ideoille. Aikuisina ohjaamme ja tuemme lasta minuuden
muodostumisessa sekä sosiaalisten ja liikunnallisten taitojen kehittymisessä.

2.5 Laaja-alainen osaaminen esiopetuksessa
Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon
muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen
edellyttämällä tavalla. Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi
elämän. Se vahvistuu vähitellen oppimisen polun aikana eri tiedon- ja taidonaloihin liittyvässä
opiskelussa sekä arjen toiminnassa ja vuorovaikutuksessa. Laaja-alaisen osaamisen tarve korostuu
ympäröivän maailman muuttuessa. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu ja työn teko sekä kansalaisena
toimiminen edellyttävät nyt ja tulevaisuudessa laaja-alaista, tiedonalarajat ylittävää osaamista.
Laaja-alaisen osaamisen kehittämisen tehtävä otetaan huomioon kaikessa esiopetuksen toiminnassa:
toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä kehitettäessä sekä kasvatus- ja opetustyössä. Sen
toteutuminen edellyttää suunnitelmallista työskentelyä ja tavoitteiden toteutumisen arviointia sekä
esi- ja perusopetuksen yhteistyötä.
Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen edistää lasten kasvua yksilöinä ja yhteisönsä jäseninä. Laajaalaisen osaamisen osa-alueet tukevat heidän valmiuttaan suuntautua elinikäisen oppimisen polulle ja
luovat pohjaa kestävän elämäntavan omaksumiselle. Esiopetuksessa painopisteenä ovat kestävän
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elämäntavan sosiaaliset ja kulttuuriset näkökulmat. Lasten laaja-alaisen osaamisen kehittymiseen
vaikuttaa opeteltavia tietosisältöjä enemmän se, miten esiopetuksessa työskennellään, millaisiksi
oppimisympäristöt rakennetaan sekä miten lasten oppimista ja hyvinvointia tuetaan.

Ajattelu ja oppiminen
Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa ja muodostavat perustan muun
osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Tiedon määrä ja sen nopea uudistuminen
edellyttävät taitoja uuden omaksumiseen sekä oman oppimisen ohjaamiseen. Tiedon jäsentäminen ja
uuden luominen edellyttävät luovaa ja kriittistä ajattelua. Esiopetuksen tehtävä on rohkaista ja auttaa
lapsia kehittämään ajattelun ja oppimisen taitojaan sekä vahvistaa lasten luottamusta omaan
osaamiseensa. Lasten muistin ja mielikuvituksen kehittymistä tuetaan esimerkiksi lorujen, musisoinnin
ja draamatoiminnan avulla. Leikin, pelien ja erilaisten ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien käyttö
tarjoaa lapsille elämyksiä sekä oivaltamisen ja uuden löytämisen iloa. Monipuolinen liikkuminen ja
havaintomotoriset harjoitukset tukevat lasten oppimista. Lapsia kannustetaan kokeilemaan ja
opettelemaan myös heille vaativia asioita ja heitä ohjataan kysymään ja kyseenalaistamaan. Heitä
rohkaistaan iloitsemaan onnistumisista ja kannustamaan toisia sekä samalla olemaan lannistumatta
epäonnistumisista. Toimintaa dokumentoidaan, siitä keskustellaan, ja sen onnistumista pohditaan
yhdessä lasten kanssa. Samalla autetaan lapsia havaitsemaan edistymistään ja oppimistaan.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Vuorovaikutustaidoilla sekä kyvyllä ilmaista itseään ja ymmärtää muita on tärkeä merkitys yksilön
toimintakyvylle ja hyvinvoinnille kulttuurisesti monimuotoisessa maailmassa. Taito kuunnella,
tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä kuuluu hyvään vuorovaikutukseen ja kulttuuriseen osaamiseen.
Myönteisten ihmissuhteiden luominen ja ongelmatilanteiden rakentava ratkaiseminen edellyttävät
yhteistyötaitoja. Esiopetuksen tehtävä on tarjota lapsille mahdollisuuksia harjoitella vuorovaikutus- ja
ilmaisutaitoja turvallisesti vertaisryhmän ja lähiyhteisön aikuisten kanssa.
Lapsia rohkaistaan tutustumaan toisiin ihmisiin ja toimimaan heidän kanssaan. Juhlat, leikit ja
yhteistyöhön perustuva toiminta luovat mahdollisuuksia harjoitella käyttäytymistä eri tilanteissa ja
erilaisten ihmisten kanssa. Lapsia kohdellaan arvostavasti ja heitä ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin
tapoihin. Lasten kanssa tutustutaan lähiympäristöön ja sen kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Lapsia
ohjataan arvostamaan oman ja toisten perheiden perinteitä ja tapoja. Lasten kielitietoisuuden
kehittymistä tuetaan ja heitä rohkaistaan ilmaisemaan itseään eri keinoin.
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Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Itsestä huolehtiminen, terveyteen ja turvallisuuteen sekä arjen teknologian hallintaan liittyvät taidot
ovat tärkeitä kaikille. Kyse on yksilön hyvinvoinnista sekä kestävään elämäntapaan sitoutumisesta.
Esiopetuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin liittyviä taitoja sekä ohjata heitä tekemään
kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Esiopetuksessa tuetaan lasten myönteistä suhtautumista
tulevaisuuteen.
Esiopetuksessa lapsia ohjataan edellytystensä mukaan huolehtimaan itsestään, toisista, omista
tavaroista ja yhteisestä ympäristöstä. Opetuksessa ja yhteistyössä huoltajien kanssa käsitellään lasten
arkielämän rytmiä sekä ruokailun ja levon merkitystä. Erityisesti kiinnitetään huomiota monipuoliseen
ja riittävään liikuntaan lasten hyvinvoinnin ja oppimisen edellytyksenä. Lasten kanssa pohditaan
heidän hyvää oloaan edistäviä ja haittaavia tekijöitä. Lapsia ohjataan toimimaan turvallisesti
lähiliikenteessä. Heitä ohjataan pyytämään ja hakemaan apua tarvittaessa. Lasten kanssa kokeillaan
teknologisia ratkaisuja ja harjoitellaan laitteiden ja välineiden turvallista käyttöä.

Monilukutaito
Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Se liittyy kiinteästi
ajattelun ja viestinnän taitoihin ja kykyyn hankkia, muokata, tuottaa, esittää, arvioida ja arvottaa
tietoa erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Tietoa voidaan tuottaa ja esittää sanallisten, kuvallisten,
numeeristen tai muiden symbolijärjestelmien tai näiden yhdistelmien avulla. Monilukutaito sisältää
erilaisia lukutaitoja, kuten peruslukutaidon, numeerisen lukutaidon, kuvalukutaidon ja
medialukutaidon. Monilukutaitoon liittyy laaja tekstikäsitys, jonka mukaan tekstit voivat olla muun
muassa kirjoitettuja, puhuttuja, audiovisuaalisia tai digitaalisia. Monilukutaidon eri osa-alueet ovat
yksilön, ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen, yhteiskunnan, kansalaisuuden ja työelämän
näkökulmasta keskeisiä perustaitoja. Monilukutaidon kehittyminen luo perustaa muulle oppimiselle ja
opiskelulle. Monilukutaidon kehittyminen alkaa jo varhaislapsuudessa ja jatkuu koko elämän ajan.
Esiopetuksen tehtävä on tukea lasten monilukutaidon kehittymistä yhteistyössä huoltajien kanssa.
Lapsia kannustetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan erilaisia viestejä. Niiden avulla opetellaan
ilmaisua ja vuorovaikutusta ja niiden herättämiin ajatuksiin ja tunteisiin eläydytään yhdessä. Lasten
kuvalukutaidon, kirjoittamisen, lukemisen ja numeerisen lukutaidon sekä medialukutaidon
kehittymistä tuetaan. Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset tarvitsevat aikuisen mallia sekä rikasta
tekstiympäristöä, lasten tuottamaa kulttuuria sekä lapsille soveltuvia kulttuuripalveluja, kuten
elokuvia, leikkiloruja ja musiikkia. Lasten osallisuus vahvistuu monilukutaidon kehittymisen myötä.
Samalla lasten maailma avautuu, jäsentyy ja saa uusia merkityksiä.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on tärkeä kansalaistaito. Sitä tarvitaan lasten ja perheiden
arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Se on osa
monilukutaitoa sekä media- ja opiskelutaitoja, joita tarvitaan opiskelussa ja työelämässä.
Esiopetuksen tehtävä on kotien rinnalla edistää lasten tieto- ja viestintä- teknologista osaamista.
Tieto- ja viestintäteknologian avulla tuetaan lasten vuorovaikutustaitoja, oppimisen taitoja sekä
vähitellen kehittyvää kirjoitus- ja lukutaitoa.
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Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa itse edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja.
Pälkäneen jokaisessa esiopetusryhmässä on käytössä sekä tietokone että tabletti. Henkilökuntaa on
koulutettu niiden käytössä.
Osallistuminen ja vaikuttaminen
Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustaa demokraattiselle ja
kestävälle tulevaisuudelle. Tämä edellyttää yksilöltä taitoa ja halua osallistua yhteisön toimintaan
sekä luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Esiopetuksessa kunnioitetaan näitä demokratian
toteutumisen keskeisiä periaatteita. Esiopetuksen tehtävä on tukea lasten vähitellen kehittyviä
osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja.
Esiopetuksen toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä lasten, esiopetuksen
henkilöstön ja huoltajien kanssa. Kun lapset ovat mukana vaikuttamassa, he oppivat samalla
hahmottamaan yhteisten sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitystä. Lasten arvostava
kohtaaminen, heidän ajatustensa kuunteleminen ja yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa
toimiminen vahvistavat lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Lapsia kannustetaan
auttamaan toisia ja pyytämään tarvittaessa apua. Lasten on tärkeä saada kokea ja tietää, että he
lapsina ovat oikeutettuja aikuisten apuun ja suojeluun.

3.

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutuva tapa toimia, joka kehittyy
esiopetusyhteisön vuorovaikutuksessa. Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat esiopetusta koskevat
säädökset sekä opetussuunnitelman perusteissa ja paikallisissa suunnitelmissa määritellyt arvot,
oppimiskäsitys sekä esiopetusta koskevat tavoitteet. Sitä muovaavat myös johtamisrakenteet ja
käytännöt, henkilöstön ammattitaito sekä käytettävissä olevat tilat, välineet ja materiaalit.
Toimintakulttuuri näkyy esiopetusyhteisön vuorovaikutuksessa, ilmapiirissä sekä pedagogisissa
käytännöissä ja vaikuttaa aina lasten kohtaamaan esiopetuksen laatuun. Hyvä toimintakulttuuri
edistää oppimista ja hyvinvointia esiopetusyhteisössä.
3.1 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet
Meillä Pälkäneellä tavoitteena on aikuisten esimerkki ja malli kaikessa toiminnassa ja
vuorovaikutuksessa lasten kanssa. Yhteisistä toimintatavoista sovitaan työyhteisöissä ja tiimeissä
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suunnittelupäivänä. Esiopettajat vastaavat pedagogisesta kehittämisestä aluejohtajan tuella.
Säännöllisissä palavereissa käydään läpi käytänteitä ja arvioidaan toimintaa. Varhaiskasvatuksen
erityisopettajalta on mahdollisuus saada tukea mm. arviointiin. Vanhempien toiveita kuullaan
vanhempainilloissa, keskusteluissa sekä yhteisissä tapahtumissa. Arvioimme toimintaamme
esimerkiksi huoltajille suunnatuilla kyselyillä. Yhteistyössä koulun ja erityisopettajan kanssa turvataan
oppimisen polkua.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa kartoitetaan lasten erilaiset tuen tarpeet ja huomioidaan
avustajien tarve. Esiopetusvuoden alussa tehdään lapsille alkukartoitukset ja niiden pohjalta
suunnitellaan sopivia oppimisen haasteita, sekä tarvittavaa kasvun ja oppimisen tukea.
Esiopetusryhmien toiminnassa otetaan huomioon eri kielten, kulttuurien ja uskontojen edustus.
Esiopetuksessa lapsia rohkaistaan ilmaisemaan mielipiteitään ja tunteitaan. Ryhmien säännöt
laaditaan yhdessä lasten kanssa. Lapset opettelevat ottamaan vastuuta omasta käytöksestään.
Aikuiset keskustelevat säännöllisesti lapsista ja heidän kehityksestään tiimipalavereissa.
3.2 Oppimisympäristöt esiopetuksessa
Oppimisympäristöillä tarkoitetaan esiopetuksessa tiloja, paikkoja, välineitä, yhteisöjä ja käytäntöjä,
jotka tukevat kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta.
Oppimisympäristömme tarjoavat mahdollisuuden motivoivaan, monipuoliseen ja luovaan leikkiin ja
toimintaan. Pälkäneellä pidämme tärkeänä kiireetöntä, turvallista ja terveellistä oppimisympäristöä,
jossa on työrauha niin lapsille kuin aikuisille. Oppimisympäristön keskiössä on aikuinen, jonka asenne,
läsnäolo ja lasta kunnioittava ja kuuleva toimintatapa luovat aidon ja turvallisen oppimisympäristön
lapselle.
Pidämme tärkeänä laadukkaita ja turvallisia välineitä niin sisällä kuin ulkonakin. Välineitä säilytetään
lasten tasolla ja mahdollistetaan rauhallinen, turvallinen ja terveellinen leikkiympäristö. Tieto- ja
viestintäteknologian välineet, esim. tabletit ja tietokoneet, ovat osa oppimisympäristöämme.
Oppimisympäristöjä arvioidaan säännöllisesti ja niitä muokataan kunkin ryhmän tarpeiden mukaan.
Käytämme oppimisympäristönä myös pälkäneläistä lähiluontoa, sekä rakennettua ympäristöä.
Teemme retkiä ja vierailuja lähiympäristöön. Pälkäneen maastot ja nähtävyydet tarjoavat hyvät
mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan ja retkeilyyn. Toimimme yhteistyössä esimerkiksi
seurakunnan, neuvolan, koulujen, seurojen, yhdistysten, kirjaston ja yrittäjien kanssa. Eri yksiköiden
toimintamallit ja käytännöt voivat vaihdella yksikön sijainnin ja ryhmärakenteen vuoksi.
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3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa
Esiopetusta edeltävän kevään huhtikuussa on tutustumispäivä esiopetukseen. Ennen sitä huoltajille
lähetetään täytettäväksi kysely tulevasta esioppilaasta. Kysely palautetaan tutustumispäivänä
tulevaan esiopetusryhmään. Syksyllä pidämme joka ryhmässä vanhempainillan.
Lapsen esiopetussuunnitelmakeskustelut käydään sekä syksyisin että keväisin. Keskustelussa jaamme
tietoa esiopetuksen ja perheen arvoista, kasvatuskäytänteistä ja tavoitteista yhdessä huoltajien
kanssa sekä luomme pohjan tulevalle yhteistyöllemme. Samalla täytämme lapsen
esiopetussuunnitelma kaavakkeen yhdessä huoltajien kanssa. Tärkeintä huoltajien ja esiopetuksen
yhteistyössä on rehellisyys ja avoimuus. Korostamme huoltajien asiantuntemusta oman lapsensa
tuntijana. Esiopetuksessa tuemme kotien kasvatustyötä luottamuksellisen kasvatuskumppanuuden
myötä. Keväällä keskustelemme ja arvioimme, miten lapsen esiopetus on toteutunut ja huoltajat
täyttävät yhdessä esiopettajan kanssa koululle menevän tiedonsiirtolomakkeen. Opetuksen kannalta
välttämätön tieto siirretään aina perusopetukseen. Lapsen vaihtaessa esiopetuspaikkaa, tiedot
siirretään uuteen yksikköön suoraan, mikäli vaihto tapahtuu kunnan sisällä. Lapsen vaihtaessa kuntaa,
tiedot siirtyvät lapsen mukana.
Huoltajilla on mahdollisuus tehdä tutustumiskäyntejä esiopetukseen. Yhteistyötä ovat mahdolliset
tapahtumat, juhlat ja merkkipäivät. Esiopetusryhmistä jaetaan huoltajille kuukausikirjeet tai Daisytiedotteet, joissa kerrotaan esiopetuksen tapahtumista. Pälkäneellä kaikki esiopetusryhmät tekevät
yhteistyötä huoltajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön ja
koulujen kanssa. Kaikilla on yhteinen kouluun tutustumispäivä keväällä. Lapsen oppimista arvioidaan
yhdessä lapsen kanssa ja esiopetusvuoden päätteeksi lapset saavat todistuksen esiopetukseen
osallistumisesta, todistus ei sisällä arviointia.

4.

ESIOPETUKSEN TOTEUTTAMISEN PERIAATTEET

4.1 Monipuoliset työtavat
Ohjattu ja lasten omaehtoinen leikki sekä havainnolliset, lasten aktiivisuutta ja luovuutta edistävät
työtavat ovat olennainen osa esiopetuksen toimintaa. Työtapojen valintaa ja käyttöä ohjaavat
esiopetukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet sekä lasten tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen
kohteet. Monipuolisilla työtavoilla tuetaan lasten kasvua ja oppimista, heidän laaja-alaisen
osaamisensa kehittymistä sekä vahvistetaan heidän sosiaalisia taitojaan.
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Leikkiessään lapset oppivat ja hahmottavat maailmaa. Tämän vuoksi leikki eri muodoissaan on
keskeistä esiopetuksessa. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat tarjoavat elämyksiä ja vahvistavat
lasten oppimismotivaatiota. Tavoitteena on, että lapset käyttävät kaikkia aistejaan, liikkuvat,
kehittävät muistiaan ja mielikuvitustaan sekä nauttivat oivaltamisesta. Oppimisen ja yhteisöllisten
toimintatapojen kehittymisen tukemiseksi esiopetuksessa käytetään esimerkiksi erilaisia pelejä.
Yhdessä työskenneltäessä lapsia rohkaistaan kyselemään, ihmettelemään, tutkimaan, päättelemään
ja ratkaisemaan ongelmia sekä toimimaan tavoitteellisesti yhteisen päämäärän suuntaisesti. Lapsille
järjestetään myös mahdollisuuksia kokeilla ja toimia itsenäisesti.
4.2 Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena
Arviointi on kiinteä osa esiopetusta. Arvioinnilla on esiopetuksessa kaksi tehtävää: sen avulla
suunnitellaan ja kehitetään opetusta sekä tuetaan kunkin lapsen hyvinvointia, kasvua ja oppimista.
Arviointi on havainnoinnin, dokumentoinnin, arviointipäätelmien ja palautteen muodostama
kokonaisuus, johon osallistuvat opettajien lisäksi muu esiopetuksen henkilöstö sekä lapset ja huoltaja
Pälkäneellä esiopetuksen työntekijät tekevät jatkuvaa itse arviointia työssään ja muuttavat
työtapojaan tarvittaessa sen mukaisesti. Lasten ja vanhempien kanssa käytyjen keskustelujen ja
saatujen palautteiden pohjalta pohditaan työtapojen kehittämistä. Työntekijät arvioivat toimintaansa
ja ryhmän toimintaa viikoittaisissa tiimipalavereissa. Lapsen oma ajattelu ja mielenkiinnonkohteet
pyritään saamaan selville havainnoimalla ja keskustelemalla lapsen kanssa. Havainnointia tehdään
yksittäisestä lapsesta sekä koko ryhmästä ja havainnot dokumentoidaan. Oppimiskokonaisuudet
luodaan lapsen ajattelusta käsin.

4.3 Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet
Esiopetus on luonteeltaan eheytettyä opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin
toteutetuista oppimiskokonaisuuksista. Oppimiskokonaisuuksien toteuttamisen lähtökohtina ovat
lasten kiinnostuksen kohteet sekä tässä luvussa kuvatut opetukselle asetettavat yhteiset tavoitteet.
Yhteiset tavoitteet perustuvat eri tiedon- ja taidonaloista nouseviin, esiopetuksen kannalta oleellisiin
opetuksen tavoitteisiin sekä laaja-alaiselle osaamiselle asetettuihin tavoitteisiin. Yhteiset tavoitteet
ovat opettajan työtä ohjaavia tavoitteita.
Oppimiskokonaisuuksina toteutetun opetuksen tavoitteena on tukea lasten kokonaisvaltaista kasvua
ja hyvinvointia sekä tarjota monipuolinen perusta heidän osaamisensa edistymiselle. Leikki ja muut
lapsille ominaiset tavat oppia ja työskennellä ovat opetuksen ja toiminnan lähtökohtana. Lapset
osallistuvat oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutumisen arviointiin opettajan ohjauksessa.
On tärkeää, että jokaisella lapsella on mahdollisuus oppia ja työskennellä omaan tahtiinsa sekä
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kehittää taitojaan vuorovaikutuksessa toisten lasten, opettajan ja muun henkilöstön kanssa
monipuolisissa oppimisympäristöissä.

Ilmaisun monet muodot
Lasten oppimisedellytykset, sosiaaliset taidot ja myönteinen minäkuva vahvistuvat, kun he saavat
valmiuksia ympäröivän maailman jäsentämiseen. Nämä valmiudet kehittyvät, kun lapset tutkivat,
tulkitsevat ja ilmaisevat itseään ja maailmaa erilaisia ilmaisun taitoja harjoittelemalla. Harjoittelu
tukee myös lasten keskittymiskyvyn ja itsesäätelytaitojen kehittymistä. Eri ilmaisumuotojen käyttö
esiopetuksen arjessa ja juhlissa tarjoaa mahdollisuuksia tuoda esille kulttuurista monimuotoisuutta ja
iloita siitä.
Esiopetuksessa lapsia rohkaistaan ja ohjataan käyttämään ilmaisun eri muotoja. Opetus suunnitellaan
niin, että lapset saavat elämyksiä taiteesta sekä kokemuksia luovasta prosessista ja siihen kuuluvasta
suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin kokonaisuudesta.
Musiikillinen ilmaisu on Pälkäneellä monimuotoista ja toiminnallista: laulut, tanssi, soitto, laululeikit,
musiikkiliikunta, lasten omat musiikilliset tuotokset. Tavoitteenamme on tarjota monenlaisia elämyksiä
musiikin parissa.

”Olen pikku pukki ja
yritän päästä peikon
ohi laitumelle. On se
hurja peikko!”

”Meistä on kiva
soittaa yhdesssä”

”Tän tahtiin vois
keijutkin tanssia.”
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Esiopetuksessa harjoitellaan käsitöiden tekemistä ja erilaisten työvälineiden käyttöä. Lapsia
innostetaan käsitöiden tekemiseen. Lasten kanssa kokeillaan sekä kovien että pehmeiden materiaalien
käyttöä ja opetellaan niiden käsittelyssä tarvittavia tekniikoita ja perustaitoja.

”Tästä tulee
pikkuliina
mun äidille”.

”Olen tämän ihan
ite suunnitellut.”

” Hei,
sormillakin
voi virkata.”

”Me tykätään
tehdä puutöitä,
toi sahaaminen
on kovaa
hommaa.”

”Me tehdään
tupsuja.”

Lapsia rohkaistaan suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia käsitöitä mielikuvituksensa ja omien
taitojensa puitteissa yhdessä toisten kanssa. Lapset suunnittelevat ja valmistavat opettajan
ohjauksessa myös pitempikestoisen käsityön.
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Esiopetuksessa tuetaan lasten kuvallisen ajattelun ja kuvailmaisun kehittymistä tekemällä,
tulkitsemalla ja arvioimalla erilaisia kuvia. Kuvan tekemisen taitoja harjoitellaan moniaistisesti
esimerkiksi maalaamalla, rakentamalla ja mediaesityksiä tekemällä. Lapsia ohjataan tulkitsemaan ja
kertomaan ajatuksiaan kuvallisista viesteistä.

maalaaminen

vesivärityöt

luonnonmateriaalien käyttö taideilmaisussa

pelihahmot rakenteluleikissä

luovuus ja kokeilu

palikkarakentelu

mediaesitykset
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Lasten töiden arvostaminen

PAPUKAIJA EI SAA KIINNI MATOA,
PELLON MIES KORJAA SATOA.
PELLON MIES HUOMAA MADON,
PAPUKAIJA RAKENTAA PADON.
PAPUKAIJA NAPPAA HIIREN,
PAPUKAIJA MENEE PUUHUN

”Me tehtiin tällasia
viidakoneläimiä, mä sain
sahata ja naulata
krokotiiliä ja sit vielä
maalata.”

ÄITI KIRAHVI JA PIKKU KIRAHVI
LEIKKIVÄT HIPPAA,
EI OLE JUOTAVAKSI VESITIPPAA.
ÄITI KIRAHVI TUO LEHTIÄ,
EI TAIDA JUOMAAN EHTIÄ.
SITTEN TULI KAATOSADE,
OLI KROKOTIILIKIN KADE.
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Lapsia rohkaistaan suulliseen ja keholliseen ilmaisuun monipuolisten harjoitusten ja leikin avulla.
Tavoitteena on, että lapset saavat kokemuksia siitä, miten kielellä ja keholla voidaan leikkiä ja viestiä
monimuotoisesti. Lasten mielikuvituksesta nousevia tai heidän kokemiaan ja havaitsemiaan asioita
työstetään yhdessä ilmaisun keinoin. Opetuksessa hyödynnetään loruja, runoja sekä lasten
kirjallisuutta. Lapset saavat kokemuksia sekä spontaanista ilmaisusta että yhteisesti suunnitellusta
prosessista. Ilmaisumuotoina voidaan käyttää esimerkiksi draamatoimintaa, sanataidetta ja tanssia.

”Moi, tässä oon mä ja
mun kamut, meillä on
hauska esitys.”

”Me tutustuttiin keväällä
ammatteihin ja
haastateltiin paljon
ihmisiä. Sitten me tehtiin
niistä lehti. Tässä on
meidän toiveammatteja.”

”Voi ei! Olin varma,
että ansa toimisi!!”
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Kielen rikas maailma
Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline. Esiopetusiässä kielestä tulee yhä vahvemmin lasten
ajattelun, ilmaisun ja vuorovaikutuksen väline, jonka avulla he jäsentävät arkeaan ja rakentavat
maailmankuvaansa. Esiopetuksen tehtävä on tukea lasten kielellisten taitojen kehitystä
kokonaisvaltaisesta kielen merkityksen hahmottamisesta kohti yksityiskohtaisempaa kielen
rakenteiden ja muodon havaitsemista. Keskeistä on vahvistaa lasten kiinnostusta ja uteliaisuutta
puhuttua kieltä sekä lukemista ja kirjoittamista kohtaan. Erilaisten viestien tulkitseminen ja
tuottaminen suullisesti ja viestinnän välineitä käyttäen ovat osa vähitellen kehittyvää monilukutaitoa
ja tieto- ja viestintäteknologista laaja-alaista osaamista.
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Kirjoitettua ja puhuttua kieltä tutkitaan yhdessä. Lapsia ohjataan havaitsemaan, että puheen voi
jakaa pienempiin osiin, kuten sanoihin, tavuihin ja äänteisiin. Lasten lukutaidon kehittymistä tuetaan
järjestämällä heille mahdollisuuksia leikilliseen kirjoittamiseen ja omien tekstien tuottamiseen tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen. Lapsia innostetaan yhdessä ja omatoimisesti tunnistamaan ja
tuottamaan eri tavoin kirjaimia, sanoja ja tekstejä taitojensa ja mielenkiintonsa mukaisesti heille
mielekkäissä asiayhteyksissä. Opetuksessa käytetään monipuolisesti lastenkirjallisuutta. Lapsia
rohkaistaan tutkimaan ja lukemaan oman taitonsa mukaisesti erilaisia tekstejä sekä kertomaan ja
ilmaisemaan eri tavoin kuulemastaan tai lukemastaan. Erilaisten leikkien ja harjoitusten avulla
tuetaan lasten hienomotoristen taitojen kehittymistä sekä heidän kykyään hahmottaa tilaa ja suuntia.
Lapsia ohjataan tarkoituksenmukaiseen kynäotteeseen ja näppäimistöjen käyttöön.

Minä ja meidän yhteisömme
Lasten elinpiiri laajenee heidän kasvaessaan. Kodin perinteiden, toimintamallien, arvojen ja
katsomusten lisäksi lapset kohtaavat toisenlaisia tapoja ajatella ja toimia.
Esiopetuksen tehtävä on vahvistaa lasten valmiuksia ymmärtää yhteiskunnan monimuotoisuutta ja
toimia siinä. Aihetta lähestytään historiallisesta ja yhteiskunnallisesta sekä etiikan ja katsomusten
näkökulmista. Lähiyhteisön menneisyyttä ja ajankohtaisia asioita pohtimalla suunnataan lasten
mielenkiintoa yhteiskunnallisiin asioihin. Arjen eettisten valintojen pohdinta sekä omien tunnetaitojen
kehittäminen ja rakentavan käyttäytymisen harjoittelu vahvistavat lasten vuorovaikutustaitoja.
Tutustuminen lähiyhteisön tapoihin sekä uskontoihin ja muihin katsomuksiin yhdessä kokonaisuuden
muiden tavoitteiden kanssa tukee lasten kulttuurisen osaamisen ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä
sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista. Opetuksessa toimitaan yhteistyössä
huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa, katsomuksia ja arvoja kuullen.
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Historiallinen näkökulma
Lasten kanssa tutustutaan johonkin lähiympäristön henkilöön tai kohteeseen historiallisesta
näkökulmasta. Aihetta lähestytään havainnollisesti ja moniaistisesti eri ilmaisutapoja hyödyntäen.

Pälkäneellä on monia historiallisia kohteita, joihin voimme tehdä retkiä lasten kanssa.

”Hei ollaan retkellä Kostian
linnakkeella!! Täällä on
jännä leikkii, kun saa juosta
ja mennä piiloon.”

”Me piirretään vanhoja
taloja. Näissä on joku
joskus ihan oikeesti
asunu. Ollaan täällä
Mikkelinmäellä
retkellä.”

”Tietteks te että tätä myllyä
on joskus siirretty. Sisällä on
jänniä vanhoja juttuja. Ja siel
on viljasta tehty jauhoo ja
noi siivet on pyöriny.”
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Yhteiskunnallinen näkökulma
Lasten kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin herätetään keskustelemalla heitä kiinnostavista
lähiyhteisön ja yhteiskunnan ajankohtaisista asioista. Lasten kanssa tutustutaan mediaan ja kokeilleen
median tuottamista leikinomaisesti. Mediatarjonnan sisältöä ja todenmukaisuutta pohditaan yhdessä
lasten kanssa. Lasten kanssa laaditaan ja kehitetään esiopetusryhmän sääntöjä. Samalla autetaan
lapsia ymmärtämään, että yhteisön säännöt ovat ihmisten luomia sopimuksia. Lähiympäristöä
hyödynnetään niin että lapsilla on mahdollisuus aitoon osallistumis- ja vaikuttamiskokemukseen.
Pälkäneellä voimme pohtia mediasisältöjä paikallislehden sivuilta. Eri medioista välittyvät asiat voivat
siirtyä esimerkiksi lasten juhliin tai leikkeihin.

”Hyvää itsenäisyyspäivää,
me ollaan presidenttipari.
Pian me kätellään kaikki
kaverit ja aikuset, kun ne
tulee tänne juhliin.”

Syksyisin esiopetuksen alettua lapset laativat esiopetusryhmänsä säännöt aikuisen tuella. Säännöt
kirjataan ylös lasten kanssa ja ne ovat jatkuvasti esillä ja ovat toimintamme tukena sekä lapsille ja
aikuisille.

”Näissä puun lehdissä on
meidän ryhmän säännöt.
Yhdessä sovittiin. Ne on
tässä koko vuoden!”
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Eettinen näkökulma
Esiopetukseen sisältyy koko ryhmälle yhteistä eettistä kasvatusta. Kasvatus liitetään lasten arkeen ja
käytännön tilanteisiin, joihin liittyy tunteita ja eettisiä valintoja. Lapsia ohjataan tunnistamaan
tunteitaan, toimimaan ystävällisesti ja vastuullisesti sekä ratkaisemaan rakentavasti lasten keskinäisiä
ristiriitatilanteita. Lasten kanssa pohditaan ystävyyttä ja toisten kunnioittamista, ilon ja pelon aiheita,
tyttönä ja poikana olemiseen liittyviä oletuksia sekä oikean ja väärän erottamista.

”YSTÄVÄ ON KIVA.
YSTÄVÄN KANSSA
ON KIVA HYPPIÄ
VESILÄTÄKÖISSÄ.”

”YSTÄVÄ ON KIVA,
HASSU, NAURAA TOSI
PALJON JA ON
KILTTI.”

Katsomuksellinen näkökulma
Esiopetuksen katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä läsnä
olevat uskonnot ja katsomukset.

Tutkin ja toimin ympäristössäni
Lasten toimintaympäristö - lähiluonto ja rakennettu ympäristö sekä muut esiopetuksen
oppimisympäristöt - tarjoavat runsaasti aineksia lasten oppimiselle. Erityisen tärkeää opetuksen
liittäminen lasten kokemusmaailmaan ja heidän toimintaympäristöönsä on matemaattisten taitojen
opettelussa sekä teknologia- ja ympäristökasvatusten toteuttamisessa.
Matemaattiset taidot
Lapsia kannustetaan kehittämään matemaattisia taitojaan toiminnallisesti, leikkien ja eri aisteja
käyttäen erilaisissa oppimisympäristöissä. Opetuksessa tutustutaan matematiikkaan ja sen osaalueisiin havainnollisesti ja yhdessä toimien. Lapsia innostetaan pohtimaan ja kuvailemaan
matemaattisia havaintojaan erilaisissa arjen tilanteissa opettajan mallintamisen ja kielellistämisen
avulla. Havaintoja harjoitellaan esittämään itse ja kuvien sekä erilaisten välineiden avulla.
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Esiopetuksessa kokeillaan mittaamista keholla ja eri välineillä. Opetuksessa harjoitellaan
ajankäsitteitä, kuten joskus, eilen ja aamulla. Aikajärjestystä pohditaan yhdessä esimerkiksi
vuorokaudenaikoja havainnoimalla. Opetuksessa hyödynnetään muun muassa leikkejä, pelejä ja
tarinoita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.

”10,9,8,7,6,5,
4,3,2,1,0”

Teknologiataidot
Lasten kanssa havainnoidaan ja pohditaan arjessa esiintyviä teknologisia ratkaisuja ja niiden
ominaisuuksia ja toimivuutta. Opetuksessa tuodaan esille, että teknologia on ihmisen luovan
toiminnan aikaansaamaa. Opetuksessa voidaan hyödyntää oppimisympäristöjen välineiden lisäksi
esimerkiksi lasten omia leikkikaluja ja miettiä niiden toimintaperiaatteita
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Lapset tutustuvat teknologiaan keksimällä, askartelemalla ja rakentamalla itse erilaisia rakenteita ja
ratkaisuja eri materiaaleja hyödyntäen.

Ympäristökasvatus

Ympäristöä havainnoidaan eri aistein sekä havaintovälineiden avulla. Opetukseen voi kuulua myös pieniä
kokeita.

Tässä projektissa vesiväreillä värjättiin vettä maitotölkkeihin, yön yli jäädytettiin pihalla, aamulla avattiin ja sen
jälkeen lapset loihtivat jäätaidetta.
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Kasvan ja kehityn
Itsestä huolehtiminen ja siihen liittyvät arjen taidot ovat osa esiopetuksen tavoitteena olevaa laajaalaista osaamista. Kehittyäkseen tällä osaamisen alueella lapset tarvitsevat kokemuksia, tietoja ja
pohdintaa, joiden pohjalta heidän arvostuksensa ja taitonsa voivat vähitellen kehittyä. Esiopetuksessa
tehtävää lähestytään liikunnan, ruuan, kuluttajuuden, terveyden sekä turvallisuuden näkökulmista.
Esiopetuksen tehtävänä on luoda pohjaa terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle ja liikunnalliselle
elämäntavalle sekä kehittää lasten terveysosaamista ja turvataitoja. Lisäksi tehtävänä on edistää
kestävään elämäntapaan kuuluvia ruoka-, kulutus- ja puhtaustottumuksia.
Lapset saavat monipuolisia kokemuksia liikunnasta ja alkavat ymmärtää liikkumisen yhteyttä
hyvinvointiin ja terveyteen. Opetus tarjoaa mahdollisuuksia lasten motoristen ja sosiaalisten taitojen
kehittymiselle.
Lasten kanssa tutustutaan terveelliseen ruokaan ja pohditaan sen merkitystä. Lapsia ohjataan
kohtuulliseen kulutukseen. Opetuksessa pohditaan terveyteen liittyviä tekijöitä sekä tuetaan lasten
valmiuksia pitää huolta terveydestään.
Liikunta
Esiopetuksen tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti ja kokemaan liikunnan iloa.
Liikkumisen ja leikkien avulla lasten yhdessä toimimisen taidot kehittyvät. Samalla heidän
kehonhallintansa vahvistuu sekä heidän taitonsa hahmottaa omaan kehoaan ja sen eri osia suhteessa
ympäröivään tilaan, käytettävään aikaan ja voimaan kehittyy.
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”Kavereiden
kanssa on kiva
kiipeillä.”
”On tää vähän
jännää, mutta kyllä
mä ylös pääsen ja
halaan puuta!”

”Me tykätään
liikkua kaikkina
vuodenaikoina.”

Pälkäneellä on mahdollisuuksia liikkua sekä sisällä että ulkona esimerkiksi urheilukentillä,
lähimetsissä, liikuntasaleissa, rannoilla, pihoissa ja lähipuistoissa.
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Ruokaan liittyvä osaaminen
Esiopetuksessa ruokailutilanteita käytetään päivittäisen terveyttä edistävän syömisen ja ruokaan
liittyvän osaamisen oppimisympäristönä. Ruokailutilanteista luodaan lasten kanssa mahdollisimman
viihtyisiä ja lapsia ohjataan hyviin tapoihin. Suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin lisäksi opetuksessa
tutustutaan johonkin muuhun ruoka- ja tapakulttuuriin kotien asiantuntemusta hyödyntäen.

”Eiks oo komee
porkkana!”

”Mä sain
suunnitella oman
piparkakkutalon.”

”Pullataikinastakin
voi tehdä kirjaimia.
Ja ne voi syödä!”
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Kuluttajuus
Lasten kanssa tarkastellaan lapsiin kohdistuvaa mainontaa sekä pohditaan kohtuullisen kuluttamisen
merkitystä.
Käymme lasten kanssa keskusteluja heitä kiinnostavista mainoksista ja niiden paikkansapitävyydestä.
Mahdollistamme lapsille kauppaleikkiä ja toisinaan teemme vierailuja lähiliikkeisiin. Tutustumme
rahaan ja sen käyttöön maksuvälineenä.

”Jee saatiin ostaa
omat tikkarit!”

”Mä maksan ihan
ite mun tikkarin.
Rahasta sai vielä
takasinkin.”

Terveys
Lapsia ohjataan ymmärtämään liikunnan, levon ja hyvien ihmissuhteiden merkitystä hyvinvoinnille ja
terveydelle. Lasten kanssa pohditaan terveyttä ja sairauksia ja niiden syitä sekä ihmisen
mahdollisuuksia vaikuttaa omaan fyysiseen terveyteensä ja mielen hyvinvointiin. Hyvistä
ihmissuhteista ja niiden merkityksestä mielen hyvinvoinnille keskustellaan. Kaveruutta ja toisten
huomioon ottamista sekä tunteiden tunnistamista ja hallintaa harjoitellaan arjen tilanteissa.
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Turvallisuus
Lapset saavat esiopetuksessa tietoa oikeudestaan turvalliseen elämään, arvostavaan kohteluun ja
koskemattomuuteen. Lasten kanssa havainnoidaan ja pohditaan arjen toimintaympäristöihin ja
esiopetuksen oppimisympäristöihin liittyviä yleisimpiä fyysisiä ja psyykkisiä vaaratilanteita.
Tavoitteena on tukea lasten turvallisuuden tunnetta, antaa heille valmiuksia pyytää ja hankkia apua
sekä toimia turvallisesti tavallisimmissa arjen tilanteissa. Lapsia rohkaistaan hakemaan aikuisen apua
esiopetuksen ongelmatilanteissa ja kiusaamista kohdatessaan sekä kertomaan huolistaan.
Opetuksessa harjoitellaan lähiliikenteessä liikkumisen sääntöjä sekä turvallista toimintaa tieto- ja
viestintäteknologisissa ympäristöissä ikäkaudelle sopivalla tavalla

” Poliisit kävi eskarin
pihassa. Ne kerto meille
liikennesäännöistä. Saatiin
käydä poliisiautossa.”

4.4 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä

Kaikkien lasten esiopetuksessa noudatetaan samoja esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden mukaisia esiopetuksen yleisiä kasvatus- ja oppimistavoitteita. Lasten vaihtelevat
kielelliset ja kulttuuriset taustat ja valmiudet otetaan esiopetuksessa huomioon. Esiopetuksen
tavoitteena on tukea jokaisen lapsen kieli- ja kulttuuri-identiteettien kasvua sekä opettaa
lapsia kunnioittamaan eri kieliä ja kulttuureja. Erityisenä tavoitteena on tukea kaksi- ja
monikielisten lasten eri kielten taitoa.
Pälkäneellä eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset sijoittuvat normaaliin esiopetukseen. Vanhempien
kanssa tehtävässä yhteistyössä voimme tarvittaessa käyttää tulkitsemisapua. Tuemme lapsen
sosiaalisia kontakteja, jotta lapsi tuntee kuuluvansa lapsiryhmään ja sopeutuu yhteisöömme oppien
suomen kieltä ja kulttuuria. Huomioimme kunkin lapsen kulttuurin erityispiirteet ja kannustamme
perhettä lapsen oman kieli- ja kulttuuriperinteen säilyttämiseen ja vahvistamiseen. Lapselle, jonka
äidinkieli on muu kuin suomi teemme S2-suunnitelman.

31

5.

LAPSEN KASVUN JA OPPIMISEN TUKI

Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä
koskeva suunnitelma (HOJKS)

Erityinen tuki
Pedagoginen selvitys

Tehostettu tuki

Moniammatillinen
asiantuntijaryhmä
Hyväksyy tai
hylkää

Pedagoginen arvio

Yleinen tuki
Lapsen esiopetuksen ja yleisen tuen oppimissuunnitelma.

Kaavio: Tuen portaat varhaiskasvatuksesta esiopetukseen

5.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet
Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin.
Lain mukaan lapsella on oikeus saada riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Lapsen kasvun ja
oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tukimuotoja voi käyttää kaikilla
tuen tasoilla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävästi. Tuen tulee olla joustavaa,
pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Varhaisen tunnistamisen sekä
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kasvun ja oppimisen tuen tehtävänä on ehkäistä oppimisvaikeuksia sekä ongelmien
monimuotoistumista ja syvenemistä.
Kasvun ja oppimisen tuen järjestämisen lähtökohtana ovat kunkin lapsen ja lapsiryhmän vahvuudet
sekä oppimis- ja kehitystarpeet. Esiopetusryhmässä huolehditaan, että jokainen lapsi saa
onnistumisen kokemuksia, näin tuetaan lasten myönteistä käsitystä itsestään. Kasvun ja oppimisen
tukeminen merkitsee myös yhteisöllisiä ja oppimisympäristöihin liittyviä ratkaisuja sekä lasten
yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista.
Opettajien ja muiden ammattihenkilöiden monialainen yhteistyö lasten tuen tarpeiden
havaitseminen, tuen suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää. Yhteistyöhön osallistuvat henkilöt
harkitaan tapauskohtaisesti.
5.2 Opinpolku ja yhteistyö vanhempien kanssa
Yhtenäinen opinpolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja huolellisesti hoidetut siirtymävaiheet
ovat tuen järjestämisen lähtökohtia. Erityistä huomiota kiinnitetään nivelvaiheisiin ja sen myötä tuen
jatkumon varmistamiseen. Niveltyön lähtökohtana on luottamuksellinen ja hyvä yhteistyö huoltajan
kanssa. Kasvun ja oppimisen toteuttaminen edellyttää yhteistyötä lapsen huoltajan,
varhaiskasvatuksen henkilökunnan, esiopettajan sekä perusopetuksen opettajan välillä.
Esiopetuksen henkilöstön on tärkeää olla yhteydessä huoltajaan heti, kun lapsella ilmenee kehityksen
tai oppimisen ongelmia tai hänen hyvinvointinsa on vaarantumassa. Huoltajalle annetaan riittävästi
tietoa esimerkiksi lasta koskevien asioiden käsittelystä, tietojen saannista ja niiden luovuttamisesta
sekä salassapidosta. Huoltajaa kannustetaan tukemaan osaltaan lastaan tavoitteiden
saavuttamisessa. Tavoitteena on toimia yhteisymmärryksessä lapsen ja huoltajan kanssa.
Tuen järjestäminen, toteutumisen seuraaminen, arviointi ja lopettaminen kirjataan pedagogisiin
asiakirjoihin. Nämä asiakirjat sisältävät salassa pidettävää tietoa. Tietoja saavat nähdä vain lapsen
kanssa työskentelevät, ja vain niiltä osin mitä he tarvitsevat työssään. Pedagogisiin asiakirjoihin
voidaan liittää huoltajan antamat yksilöidyt tiedonsiirtoluvat. Huoltajat on tehtävä tietoisiksi, että
tiedonsiirto on vapaaehtoista ja siitä on ilmettävä mitä tietoja, kenelle, missä tarkoituksessa ja milloin
tietoja ollaan pyytämässä tai luovuttamassa. Pälkäneellä kolmiportaiseen tukeen, oppilashuoltoon,
pidennettyyn oppivelvollisuuteen liittyvät asiakirjat löytyvät Pälkäneen kunnan Intrasta.

Nivelvaiheet
Nivelvaihe varhaiskasvatuksesta ja esiopetukseen
Pälkäneellä toteutetaan kolmiportaisen tuen mallia jo varhaiskasvatuksen piirissä.
Varhaiskasvatusyksikössä tehdään tuen tarpeessa olevista lapsista keväällä pedagoginen arvio, minkä
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avulla lapsen tuen tarpeet ovat heti syksyllä esiopettajan ja tiimin tiedossa. Näin mahdollistetaan
lapsen siirtyminen tuen portailla ja tarvittavan tuen järjestäminen heti esiopetusvuoden alkaessa.
Keväällä esioppilaille järjestetään tutustumispäivä esiopetukseen, jolloin he tapaavat myös tulevan
esiopettajansa. Lisäksi varhaiskasvatuksen yksiköistä toimitetaan esiopetukseen tiedonsiirtokaavake
5-vuotiaasta. Pääsääntöisesti toimimme niin, että varhaiskasvatuksen työntekijä kutsuu esiopettajan
ja tuen piirissä olevan lapsen huoltajan yhteiseen palaveriin. Tavoitteena on luottamuksellisen
yhteistyön jatkuminen esiopetuksessa ja tiedon siirtäminen. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
osallistuu tarvittaessa palaveriin.
Nivelvaihe esiopetuksesta ja perusopetukseen
Esiopetuksessa on käytössä koulutulokkaan huoltajille laadittu kaavake, jonka he täyttävät kouluun
siirtyvästä lapsestaan yhdessä esiopettajan kanssa. Esiopettaja toimittaa kaavakkeen kouluun ennen
koulun tutustumispäivää. Kaavake siirtyy vain niiden opettajien nähtäväksi, kenelle se työnsä puolesta
kuuluu ja se hävitetään ensimmäisen kouluvuoden päätteeksi.
Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden kohdalla pidetään palaverit yhdessä huoltajien kanssa.
Palaveriin osallistuvat henkilöt sovitaan aina tarpeen mukaan. Mukana voivat olla esiopettaja,
varhaiskasvatuksen erityisopettaja, luokanopettaja, koulun erityisopettaja, koulun johtaja/rehtori ja
tarvittaessa oppimisen ja koulukäynnin tukeen liittyvän oppilashuollon ammattihenkilöitä tai muita
oppilaan tuen järjestämiseen osallistuneita yhteistyötahoja. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa
palaverin koolle kutsumisesta ja on myös yhteydessä huoltajiin.
Esiopetuksesta kouluun siirryttäessä tehostettu ja erityinen tuki jatkuu, eikä uusia käsittelyjä tai
päätöksiä tarvitse tehdä, ellei erityisen tuen osalta päätöksessä lain mukaan päätettävissä asioissa
tapahdu muutoksia.

5.3 Esiopetuksen yleinen tuki
Hyvä peruspedagogiikan hallinta antaa pohjan yleisen tuen järjestämiselle ja on tärkeää sekä yksilön
että yhteisön näkökulmasta. Lapsen taitojen arviointi tapahtuu pääasiassa arjen havaintojen kautta,
mutta työn tukena käytetään myös erilaisia menetelmiä ja kaavakkeita, joiden avulla saadaan
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tarkempaa tietoa lapsen valmiuksista ja taidoista. Havaintojen kirjaaminen ja niistä keskusteleminen
tiimin kesken on tärkeää, jotta lapsen taidoista voidaan muodostaa mahdollisimman hyvä
kokonaiskuva.
Yleisen tuen menetelmät suunnitellaan usein lapsikohtaisesti, mutta toteutetaan palvelemaan koko
lapsiryhmää. Menetelmät liittyvät peruspedagogiikan hyvään hallintaan. Tällöin oppimisen
monikanavaisuutta lisätään, toimintaa jäsennetään yksilön näkökulmasta, oppimisympäristöjä
muokataan ja struktuuria parannetaan. Lapselle tai pienryhmälle voidaan myös järjestää taitojen ja
oppimisen edellytyksiä vahvistavaa pienryhmätoimintaa. Toiminnassa huomioidaan lasten erilaiset
tavat oppia, yksilölliset kehityserot ja erilaiset taustat. Tavoitteena on vahvistaa lapsen oppimaan
oppimista ja synnyttää ilo ja motivaatio käsillä olevia asioita kohtaan.
Esiopetuksen oppimissuunnitelmaa voidaan käyttää yleisen tuen aikana.

5.4 Esiopetuksen tehostettu tuki
Pedagogisen tiimin kokoontumisissa arvioidaan yleisen tuen riittävyyttä. Ennen pedagogisen arvion
laatimista varmistetaan, että esiopetuksessa käytössä olevat yleisen tuen toimintatavat ja
oppimisympäristöön liittyvät järjestelyt sekä niiden sopivuus lapselle on tarkasteltu. Jos lapsen saama
yleinen tuki havaitaan riittämättömäksi, esiopettaja laatii lapselle pedagogisen arvion.
Arvioinnin laadinnassa hyödynnetään mahdollisia muita aikaisemmin laadittuja suunnitelmia, kuten
yleisen tuen suunnitelmaa ja varhaiskasvatussuunnitelmaa. Lapsen saama yleinen tuki ja arvio niiden
vaikutuksista kirjataan pedagogiseen arvioon.
Pedagogisesta arviosta tulee ilmetä kokonaistilanne lapsen kasvusta ja oppimisesta kaikkien
osapuolien näkökulmasta. Asiakirjaan kirjataan huoltajien, henkilöstön sekä lapsen oma näkemys,
ottaen huomioon lapsen ikä ja kehitystaso. Siinä tulee näkyä lapsen kiinnostuksen kohteet, kasvuun ja
oppimiseen liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet ja erityistarpeet. Sekä arvio siitä, millaisilla
pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla
tukijärjestelyillä lasta voidaan tukea. Ja myös arvio tehostetun tuen tarpeesta.
Oppilashuollon moniammatillinen asiantuntijaryhmä päättää tehostettuun tukeen siirtymisen,
aloittamisen ja tarvittaessa palaamisen yleisen tuen piiriin pedagogiseen arvioon perustuen.
Oppilashuollosta pedagogiseen arvioon sisällytetään ainoastaan arvio siitä, tulisiko oppilas ohjata
yksilökohtaisen oppilashuollon piiriin.
Tehostetun tuen oppimissuunnitelma
Tehostetun tuen aikana lapselle järjestettävä tuki kirjataan tehostetun tuen oppimissuunnitelmaan.
Pedagogisiin asiakirjoihin ei kuvata lapsen henkilökohtaisia ominaisuuksia, diagnooseja eikä
lääkityksiä. Asiakirjoista tulee kuitenkin ilmetä, miten jokin sairaus tai oireyhtymä vaikuttaa
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käytännössä lapsen toimimiseen ja oppimiseen ja miten tämä tulee ottaa huomioon lapsen tukea
järjestettäessä.
Tehostetun tuen oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa tuotettuun tietoon.
Oppimissuunnitelmaan kirjataan lapsen vahvuudet, kiinnostuksen kohteet, valmiudet ja
erityistarpeet. Lisäksi kasvuun ja oppimiseen sekä työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvät
tavoitteet.
Suunnitelmasta tulee ilmetä lapsen hyvinvointiin, kasvuun ja oppimiseen liittyvät tavoitteet.
pedagogiset ratkaisut sekä tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut. Tavoitteena on turvata lapsen
edellytykset saavuttaa hänelle asetetut tavoitteet. Suunnitelman tulee kuitenkin olla sellainen, että se
on mahdollista toteuttaa.
Oppimissuunnitelma on laadittava yhteistyössä huoltajien kanssa, ellei siihen ole estettä.
Oppimissuunnitelmaa kirjataan yhteistyön toteuttaminen lapsen ja huoltajan kanssa sekä huoltajan
tarjoama tuki. Laatimisen yhteydessä sovitaan tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja
suunnitelman tarkistamisen aikataulusta sekä eri toimijoiden ja asiantuntijoiden vastuunjaosta.
Perusopetuslain mukaan tukea tarvitsevalla lapsella on oikeus saada maksutta opetukseen
osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut. Palvelujen ja erityisten apuvälineiden
saaminen ei ole sidottu lapsen tuen tasoon.

5.5 Esiopetuksen erityinen tuki
Pääsääntöisesti varhaiskasvatuksessa erityisen tuen tarve ilmenee jo ennen esiopetusvuotta. Tällöin
lapsi on saanut jo varhaiskasvatuksen piirissä kolmiportaisen tuen edellyttämää erityistä tukea. Usein
lapsella on myös eri asiantuntijoiden lausuntoja ja kuntoutussuunnitelmia.
Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen
tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että
lapsen opetusta ei vamman, sairauden, kehityksen viivästymän tai tunne-elämän häiriön taikka muun
vastaavan erityisen syyn vuoksi voida muuten antaa. Muissa tapauksissa erityisen tuen aloittaminen ja
järjestäminen sekä tarvittaessa lopettaminen käsitellään aina pedagogiseen selvitykseen perustuen
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moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Yhteistyöhön kulloinkin
osallistuvat ammattihenkilöt harkitaan tapauskohtaisesti.
Erityisen tuen tarvetta arvioitaessa opetuksen järjestäjän päättämä viranhaltija tai työntekijä hankkii
lapsen esiopetuksesta vastaavilta opettajilta kirjallisen selvityksen lapsen kasvuun, kehitykseen ja
oppimiseen liittyvistä tuen tarpeista. Lisäksi tarvitaan oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa
moniammatillisena yhteistyönä tehty kirjallinen selvitys lapsen saamasta tehostetusta tuesta ja lapsen
kokonaistilanteesta. Näiden kahden selvityksen perusteella esiopetuksen järjestäjä tekee arvion tuen
tarpeesta. Selvityksen ja niiden pohjalta laaditun arvion muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan
pedagogiseksi selvitykseksi.
Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan lapsen oppimisen eteneminen, kokonaistilanne
lapsen kasvusta ja oppimisesta huoltajan, lapsen ja henkilöstön näkökulmasta. Lapsen saama
tehostettu tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista. Lapsen vahvuudet, kiinnostuksen kohteet,
oppimisvalmiudet, sekä lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvät erityistarpeet. Lisäksi kuvataan
arvio siitä millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla
tai muilla tukijärjestelyillä lasta voidaan tukea ja arvio erityisen tuen tarpeesta.
Pedagogisesta selvityksestä on käytävä ilmi perustelut niihin asioihin, joista erityisen tuen päätöksessä
päätetään.
Jos erityisen tuen antaminen päätetään lopettaa, lapselle laaditaan oppimissuunnitelma tehostetun
tuen antamiseksi. Huoltajia on aina kuultava ja heillä on oikeus tulla kuulluksi tukitoimien
suunnittelusta ja esittää näkemyksensä tuen antamisesta. Huoltajien näkemykset, kuuleminen ja
päiväys tulee näkyä asiakirjassa.
5.5.1 Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)
Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma perustuu lapselle laadittuun
pedagogiseen selvitykseen tai/ ja eri asiantuntijoiden lausuntoihin.
Suunnitelman laadintaan osallistuvat lapsen huoltajat, esiopettaja ja muut mahdolliset lapsen
tukemisessa mukana olevat asiantuntijatahot. Lapsen kasvun ja oppimisen suunnitelman
yksilöllistämisellä pyritään siihen, että lapsella on mahdollisuus kehittyä ja oppia omien edellytystensä
mukaisesti.
Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta tulee ilmetä lapsen erityistä
tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Se on kirjallinen
suunnitelma lapsen esiopetuksen ja oppimisen tavoitteista, sisällöistä, käytettävistä pedagogisista
menetelmistä ja lapsen tarvitsemasta tuesta.
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Erityisen tuen tukimuotoja ovat tarpeen mukaan varhaiskasvatuksenerityisopettajan säännölliset
palvelut, eriyttäminen, pienryhmäopetus, erilaiset ryhmäjärjestelyt, avustajapalvelut, pienempi
ryhmäkoko. Lisäksi kiinnitetään huomiota oppimateriaalien valintaan.

5.5.2 Pidennetty oppivelvollisuus
Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat ne lapset, joiden sairaus tai vamma saattaa estää heitä
saavuttamasta perusopetukselle säädetyt tavoitteet yhdeksässä vuodessa. Oppivelvollisuus päättyy
kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan
oppilaan oppivelvollisuudesta on kulunut 11 vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva lapsi
saa aina myös erityistä tukea.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ohjautuvan lapsen huoltajien, hallintokuntien ja eri toimijoiden
välinen yhteistyö on tärkeää, jotta tieto pidennetyn tuen tarpeesta tulisi riittävän ajoissa siitä
päättäville ja lapsi ohjautuisi oikean tuen piiriin. Vanhemmille annetaan tietoa pidennetyn
oppivelvollisuuden eri vaihtoehdoista ja vaikutuksista yhdessä kuntoutusohjaajan ja eri
asiantuntijoiden kanssa, niin varhain kuin se on mahdollista. Esiopetuksen aloittaminen ja kesto sekä
perusopetuksen aloittaminen tulee suunnitella lapsen kokonaistilanteen, edistymisen ja tuen tarpeen
perusteella. Sivistystoimen johtaja tekee suosituksen ja asiantuntijalausunnon perusteella päätöksen
pidennetystä oppivelvollisuudesta.
Kolme tapaa järjestää pidennetty oppivelvollisuus
1. Lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa sinä vuonna, kun hän täyttää viisi
vuotta. Sen jälkeen lapsi jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen ja aloittaa
tämän jälkeen 7-vuotiaana perusopetuksen. Huoltaja päättää osallistuuko lapsi
oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen.
2. Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna kun hän
täyttää kuusi vuotta. Hän saa esiopetusta yhden vuoden ja aloittaa perusopetuksessa 7vuotiaana.
3. Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän
täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa kaksi vuotta. Tällöin lapsi aloittaa
perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin eli sinä vuonna kun hän täyttää 8 vuotta.

38

5.6 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot
Osa-aikainen erityisopetus
Lapsella, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista
erityisopetusta muun esiopetuksen ohessa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan lapsille, joilla on
esimerkiksi kielellisiin, matemaattisiin tai motorisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, vaikeuksia oman
toiminnan ohjauksessa, tarkkaavaisuudessa tai vuorovaikutustaidoissa. Osa-aikaisen erityisopetuksen
tavoitteena on vahvistaa lapsen oppimisedellytyksiä ja ehkäistä kehityksen ja oppimisen vaikeuksia.
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla.
Muut tukipalvelut ja erityiset apuvälineet
Lapsella on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja
avustajapalvelut, muut opetuspalvelut ja erityiset apuvälineet kaikilla tuen tasoilla. Lapselle
järjestetään tarvittaessa tulkitsemista esimerkiksi kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeuden takia.
Hän voi tarvita myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja, kuten erilaisia
symbolijärjestelmiä. Viittomakieltä käyttävien lasten kommunikaation tukena voidaan tarvittaessa
käyttää viittomakielen tulkkia tai viittomakielentaitoista avustajaa.
Avustajan antama tuki edistää lapsen itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta sekä myönteisen
itsetunnon kehittymistä. Avustajan antama tuki voidaan suunnata yksittäiselle lapselle tai esiopetusryhmälle. Opettajan tehtävänä on suunnitella, opettaa, antaa tukea sekä arvioida lapsen ja koko
ryhmän oppimista ja työskentelyä. Avustaja ohjaa ja tukee lasta päivittäisissä tilanteissa ja tehtävien
suorittamisessa opettajan tai muiden tuen ammattihenkilöiden ohjeiden mukaisesti.

6.

OPPILASHUOLTO

6.1 Oppilashuollon kuvaus
Oppilas- ja opiskelijalaki koskee oppilas- ja opiskelijahuoltoa, henkilötietojen käsittelyä, kirjaamista,
rekisteröimistä ja salassapitoa koskevia säädöksiä.
Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa
esiopetuksessa. Tämän lisäksi lapsilla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.
Esiopetuksessa oppilashuolto on kaikkien siinä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien
työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu esiopetusyksikön hyvinvoinnista on sen henkilökunnalla.
Oppilashuollon rakenne
Oppilashuoltoryhmät toimivat Pälkäneellä kolmella tasolla:
1. Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä (lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma).
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2. Esiopetusyksiköiden oppilashuoltotyötä koordinoiva hyvinvointiryhmä eli yhteisöllinen
oppilashuolto.
3. Yksilökohtainen oppilashuolto ja sitä varten tapauskohtaisesti perustettavat ryhmät.

Lasten ja nuorten
hyvinvointiryhmä:
Oppilashuollon
ohjausryhmä

Yhteisöllinen
oppilashuoltoryhmä

Yksilökohtainen
oppilashuoltoryhmä

Aluejohtajat vastaavat esiopetusyksiköiden oppilashuoltotyöstä. He päättävät, kuka toimii
yhteisöllisen hyvinvointiryhmän johtajana ja kuka kirjaa käsitellyt asiat. Aluejohtajat vastaavat myös
oppilashuoltotyön arvioinnista. Myös varhaiskasvatuksen päällikkö on mukana arvioinnissa. Ryhmä
tekee kokouksistaan muistio.
6.2 Käytettävissä olevat oppilashuollon palvelut Pälkäneellä
Pälkäneen kunnan esiopetusyksiköissä käytetään seuraavia oppilashuollon palveluita
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varhaiskasvatuksenerityisopettajan palvelut
Koulujen erityisopettajan palvelut
Neuvolapalvelut
Pälkäneen kunnan koulupsykologin palvelut
Kangasalan perheneuvolan palvelut: psykologit, puheterapeutit, fysioterapeutit
Yksityiset puheterapiapalvelut
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin puheterapeutit
Kuntoutusohjaajat
Yksityiset toimintaterapeutit
Perhetyöntekijät ja sosiaalitoimi

Veo:n palvelut ovat toimintakauden aikana säännöllisiä kaikissa ryhmissä. Samoin erityisopettaja
seuloo toimintakauden alkaessa mahdolliset äännevirheet ja ohjeistaa esiopettajat äänne-kerhojen
pitämiseen ja antaa konsultaatio apua esiopettajille.
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6.3 Yhteisöllinen oppilashuolto
Oppilashuolto on tärkeä osa esiopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä
seurataan, arvioidaan ja kehitetään esiopetusyhteisön ja ryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan
esiopetusympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten
toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä varhaiskasvatuksen, neuvolan sekä muiden
kunnan lasten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.
Pälkäneellä koulujen ja esiopetuksen välinen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä koostuu rehtorin ja
aluejohtajan yhteistyössä kokoamasta työryhmästä, jossa pääasiallinen toiminta noudattaa koulujen
vuosikellojen suunnitelmaa. Koulujen läheisyydessä toimivat yhteisölliset oppilashuoltoryhmät ovat
pääsääntöisesti käynnistyneet ja kokoontuvat säännöllisesti. Poikkeuksena yksikkö (yksiköt), jossa
esiopetusryhmä ei toimi koulun läheisyydessä. Tämän ryhmän yhteisöllisen oppilashuollon järjestää
aluejohtaja.
Yhteisöllinen oppilasryhmä koostuu pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen aluejohtajasta, koulun
rehtorista, esiopettajista, alkuopettajista, koulun erityisopettajasta, varhaiskasvatuksen
erityisopettajasta, kouluterveydenhoitajasta, koulupsykologista ja neuvolan edustajasta. Muita
edustajia voivat olla esim. vanhemmat, koulukuraattori, opetusharjoittelussa olevat, siistijä,
kiinteistönhoitaja, keittäjä.
Lasten ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa tärkeää ja
hyvinvointia vahvistavaa. Yhteisöllinen oppilashuolto luo esiopetuksessa edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat
edesauttavat myös ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen
järjestämistä.
Lapsella on oikeus turvallisiin oppimisympäristöihin, joihin kuuluvat niin fyysinen, psyykkinen kuin
sosiaalinenkin turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on lasten ja henkilökunnan
turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. Opetuksen
järjestäjä laatii suunnitelman lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä osana
yksikkökohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa. Opettaja, päiväkodin johtaja tai rehtori ilmoittaa
esiopetuksessa tai matkalla esiopetukseen tai kotiin tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai
väkivallasta tilanteeseen osallistuneiden huoltajille.
Pälkäneen varhaiskasvatuksessa on laadittu kiusaamisen ehkäisysuunnitelma, jonka pohjalta jokainen
esiopetusyksikkö on tehnyt oman kiusaamisen ehkäisysuunnitelmansa.

Rakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön terveellisyyttä ja
turvallisuutta. Turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös esiopetuksen kuljetuksia, tapaturmien
ehkäisyä ja tietoturvallisuutta koskevat toimintatavat. Kun esiopetus järjestetään koulussa, otetaan
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myös esiopetus huomioon kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön
hyvinvoinnin tarkastuksissa.
Varhaiskasvatuksessa tehtyjen työpaikkaselvitysten lisäksi Pälkäneen varhaiskasvatus on laatinut
turvallisuussuunnitelman sekä palo- ja pelastussuunnitelman, jotka sisältävät lähietsintäohjeen ja
mm. toiminnat kriisi-, uhka- ja vaaratilanteissa.
6.4 Yksilökohtainen oppilashuolto
Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Uusi laki määrittää koulujen sekä
esiopetuksen yhteisöllistä ja yksilöllistä oppilashuoltotyötä. Lain tarkoituksena on siirtää työn
painopistettä yksilökeskeisestä, korjaavasta työstä yhteisölliseen ennaltaehkäisevään työhön. Lisäksi
tavoitteena on edistää huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja lasten ja nuorten osallisuutta itseään
ja opiskeluyhteisöä koskevissa asioissa. Laki vahvistaa oppilashuollon toteuttamista ja johtamista
toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä ja parantaa oppilashuollon
suunnitelmallista toteuttamista.

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan lapselle annettavia terveydenhuollon palveluja, jotka
järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina neuvolapalveluina sekä
oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja ja yksittäistä lasta koskevaa monialaista
oppilashuoltoa. Näiden palveluiden mahdollistamilla toimintatavoilla pyritään varmistamaan lapsen
kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen seuraaminen sekä yksilöllisten tukitoimien toteutuminen
hänen omassa esiopetusryhmässään. Kolmiportaisen tuen ja yksilöllisen oppilashuollon monialainen
yhteistyö luo pohjan lapsen tukitoimien riittävyyden, arvioinnin ja seuraamisen lapsen sekä perheen
kohtaamissa erilaisissa elämäntilanteissa.
Lapsen tuen tarpeiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistuvat lapsen huoltajat, lapsi,
esiopettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja muut oppilashuollon asiantuntijat, sen mukaan kuin
käsiteltävä asia sitä edellyttää.
Lapsen tuen tarpeita määriteltäessä voidaan pyytää konsultaatiota oppilashuoltopalveluita antavilta
henkilöiltä, kuten psykologi, kuraattori, lääkäri, terveydenhoitaja. Lapsikohtaiset tiedot kirjataan
pedagogisiin asiakirjoihin.
Lapsen yksilölliseen oppilashuoltoon osallistuvat henkilöt ovat tarvittaessa velvollisia
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välittämään lapsen kasvun ja oppimisen kannalta välttämättömät tiedot salassapitosäännösten
estämättä. Tällaisia välttämättömiä tietoja voivat olla esimerkiksi lapsen terveyteen, omaan tai toisten
turvallisuuteen liittyvät seikat tai tarve tehostettuun tai erityiseen tukeen.

Yksilökohtainen oppilashuolto edellyttää aina vanhempien suostumuksen. Huoltajan osallisuutta
tuetaan ja mielipiteitä kuullaan lapsen yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttamisessa. Lapsen
osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä hänen
ikänsä, kehitystasonsa ja edellytystensä mukaisesti.

Asia käsitellään yksittäisen lapsen tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano
perustuu huoltajan suostumukseen. Paikalla voivat olla vain ne henkilöt, joille asian käsittely
välittömästi kuuluu ja joiden läsnäoloon on kirjallinen sekä yksilöity suostumus. Asian edetessä
asiantuntijaryhmän jäsenet voivat tarpeen mukaan vaihtua. Tällöin uusien jäsenten on saatava
huoltajan suostumus kuten perustamisvaiheessakin.
Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voivat osallistua tarvittavia
oppilashuollon yhteistyötahoja tai lapsen läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa
lapsen asiassa niiltä henkilöiltä, joille lupa on annettu lupalomakkeella. Yksittäistä lasta koskeva
oppilashuoltotyö on aina salassa pidettävää tietoa. Asiantuntijaryhmänjäsenillä on oikeus pyytää
neuvoa lapsen/oppilaan asiassa tarpeelliseksi katsomiltaan asiantuntijoilta.
Ryhmän koollekutsuja on se esiopetushenkilöstön tai oppilashuoltohenkilöstön edustaja, jolle asia
työtehtävien perusteella kuuluu.
Yksittäisen lapsen asian käsittely oppilashuoltotyössä:
•

monialainen kokoonpano

•

ryhmän nimeämä vastuuhenkilö
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Tarve kokoukselle syntynyt pedagogisen tuen palaverin pohjalta

Mietitään, keiden tulisi osallistua oppilaan asian käsittelyyn

Huoltajan kirjallinen suostumus

Asian käsittely ryhmässä

Laaditaan muistio oppilashuoltopalaverista.

Yksittäistä lasta koskevan asian käsittelyistä asiantuntijaryhmässä laaditaan muistioita, joista
muodostuu aikajärjestyksessä etenevä oppilashuoltokertomus. Oppilashuoltomuistioon pyydetään
huoltajan allekirjoitus. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että kertomukseen kirjataan
seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•
•

yksittäisen lapsen nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä huoltajan tai muun
laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot
kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa,
kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa,
asian aihe ja vireille panija,
lapsen tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja
selvitykset,
tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden
toteuttamissuunnitelma sekä
toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot.

Pälkäneen kunnan esiopetusyksiköillä on omat yksikkökohtaiset oppilashuollon suunnitelmansa, joita
päivitetään tarvittaessa aina vuosittain.
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6.5 Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja huoltajien kanssa

Kun esiopetuksessa nousee huoli lapsen kehityksestä tai sosiaalisista suhteista esiopetusryhmässä,
niin näistä asioista keskustellaan aina ensisijaisesti lapsen vanhempien kanssa. Tarvittaessa asiat
viedään joko yhteisölliseen tai yksilölliseen oppilashuoltoryhmään vanhempien luvalla ja siihen
kutsutaan tarvittavia yhteistyötahoja. Ryhmässä sovitaan myös siinä sovittujen asioiden seurannasta
ja arvioinnista ja mahdollisesti seuraavasta tapaamisesta.
Oppilashuoltoryhmän kokoontumisista tiedotetaan ajoissa sekä vanhemmille että muille
yhteistyötahoille. Esiopetusvuoden alussa vanhempainillassa käsitellään sekä yksilöllinen että
yhteisöllinen oppilashuoltotyö.
6.6 Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen
Oppilashuoltosuunnitelman seurannasta vastaa yksikön esiopettaja yhdessä varhaiskasvatuksenerityisopettajan ja aluejohtajan kanssa. Oppilashuoltoryhmien kokoontumista seurataan
esiopetusvuoden aikana (aikataulua, tietojen keräämistä, säilyttämistä ja jakamista). Tästä vastaa
esiopettaja yhdessä varhaiskasvatuksenerityisopettajan ja aluejohtajan kanssa. Seurantatietoja
käsitellään ja hyödynnetään oppilashuollon kehittämisessä ja niistä tiedotetaan myös huoltajille ja
tarvittaville yhteistyötahoille.
Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa opetuksen järjestäjän
omavalvontaa koskevaa tehtävää. Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaalija terveystoimen oppilashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa oppilashuollon
kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta.

