SOMERON KAUPUNKI
ESIOPETUSSUUNNITELMA

Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys 51/011/2010). Muutoksen lähtökohtana on laki perusopetuslain
muuttamisesta (642/2010). Määräyksessä on huomioitu myös vuoden 2000 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (määräys 64/01/2000) ja siihen vuonna
2003 (määräys 42/011/2003) ja vuonna 2009 (määräys 9/011/2009) tehdyt
muutokset.
Someron kaupungin esiopetussuunnitelma on hyväksytty perusturvalautakunnassa 22.08.2000. Esiopetuksessa työskentelevät lastentarhanopettajat ovat tehneet
esiopetussuunnitelmaan tarvittavat muutokset. Someron kaupungin alkuopettajat
ovat kommentoineet tehtyjä muutoksia ja esiopetuksen sisältöjä.
Uusilla lakiin tehdyillä muutoksilla pyritään vahvistamaan lapsen oikeutta suunnitelmalliseen, varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Täydentäviä muutoksia on myös tullut oppilashuoltoon, lapsen henkilötietojen käsittelyyn, salassapitoa ja luovuttamista koskeviin säännöksiin.

Somerolla tammikuussa 2012

2

SISÄLTÖ

sivu

1. Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

5

1.1

Tehtävä

5

1.2

Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet

5

2. Esiopetuksen toteuttaminen

6

2.1

Esiopetuksen järjestäminen

6

2.2

Oppimiskäsitys

7

2.3

Oppimisympäristö

7

2.4

Työtavat

7

3. Esiopetuksen tavoitteet ja sisällöt

9

3.1

Eheyttäminen

9

3.2

Keskeiset sisältöalueet

9

3.2.1 Kieli ja vuorovaikutus

9

3.2.2 Matematiikka

12

3.2.3 Etiikka ja katsomus

14

3.2.4 Ympäristö- ja luonnontieto

16

3.2.5 Terveys

18

3.2.6 Fyysinen ja motorinen kehitys

20

3.2.7 Taide ja kulttuuri

22

3.2.7.1

Musiikkikasvatus

22

3.2.7.2

Kuvallinen ilmaisu

24

3.2.7.3

Kädentaidot

26

4. Kasvun ja oppimisen tuki esiopetuksessa

28

4.1

Esiopetuksen yleinen tuki

30

4.2

Esiopetuksen tehostettu tuki

31

4.3

Esiopetuksen erityinen tuki

32

4.4

Kasvun ja oppimisen tuki Somerolla

34

4.4.1

Yleinen tuki

34

4.4.2

Tehostettu tuki

34

4.4.3

Erityinen tuki

35

3

sivu
5. Kasvun ja oppimisen tukimuodot esiopetuksessa
5.1

Esiopetuksen opetusjärjestelyihin liittyvä tuki

38
38

erityisopetuksessa
5.2

Esiopetuksen opetusjärjestelyihin liittyvä tuki

38

pidennetyssä oppivelvollisuudessa
5.3

Esiopetuksen muu tuki

40

5.3.1 Kodin kanssa tehtävä yhteistyö

40

5.3.2 Esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyö

42

5.3.3 Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestäminen

42

5.4

Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

43

5.4.1 Oppilashuolto

43

5.4.2 Turvallisuuden edistäminen

45

5.4.3 Henkilötietojen käsittely, salassapito ja

46

tietojen luovuttaminen
6. Eri kieli ja kulttuuriryhmien sekä eri koulutustehtävän

49

mukainen esiopetus ja vieraskielinen esiopetus
6.1

Maahanmuuttajat

49

6.2

Viittomakieliset

50

6.3

Romanikieliset

50

6.4

Erityiseen maailmankatsomukselliseen tai kasvatusopilliseen

50

järjestelmään perustuva esiopetus
6.5

Vieraskielinen esiopetus ja kotimaisten kielten kielikylpy

51

7. Arviointi esiopetuksessa

51

7.1 Lapsen arviointi

51

7.2 Lapsen oma arviointi

52

7.3 Toiminnan ja opetuksen arviointi

53

7.4 Esiopetustodistus

53

8. Liitteet

54

Someron kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma pohjautuu Opetushallituksen (2010) julkaisemaan valtakunnalliseen
esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallituksen määräys 51/011/2010).

4

1 ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET
1.1 Tehtävä
Esiopetuksen tehtävänä on kasvattaa tasapainoisia ja terveen itsetunnon omaavia
lapsia myönteisten oppimiskokemusten avulla.
Esiopetuksessa lapsille taataan tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulun
aloittamiseen. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus
muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksessa on tärkeää, että huoltajat osallistuvat yhdessä kasvatushenkilöstön kanssa esiopetuksen säännölliseen toteuttamiseen.
Someron kaupungin esiopetus on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta ja osa
kaupungissa toteutettavaa varhaiskasvatusta. Esiopetus pohjautuu yhteiskunnan
lainsäädäntöön ja Suomen perustuslakiin (731/1999).
1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet
Esiopetuksen tavoitteet määräytyvät kunkin lapsen yksilöllisistä kehittymisen
mahdollisuuksista ja oppimisedellytyksistä sekä yhteiskunnan tarpeista.
Esiopetuksen tavoitteena on:
- lapsen myönteisen minäkuvan vahvistuminen
- lapsen kieli- ja kulttuuri-identiteetin vahvistaminen
- oppimistaitojen kehittyminen
- leikkitaitojen vahvistuminen ja rikastuminen
- leikin kautta oppiminen
- toimiminen vertaisryhmässä ja ryhmäytyminen
- mahdollisuus vuorovaikutustaitojen harjoittelu ja kehittymiseen
- mahdollisuus sosiaaliseen kasvamiseen
- vastuullisuus ja erilaisuuden hyväksyminen
- luonnon kunnioittaminen
- terveelliset elämäntavat
- yhteistyö perheen kanssa
- yhteistyö lapsen kasvua ja kehitystä tukevien tahojen kanssa
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2 Esiopetuksen toteuttaminen

2.1 Esiopetuksen järjestäminen
Somerolla esiopetusta annetaan neljässä kaupungin päiväkodissa:
- Leivonpesän päiväkoti
- Leppäkertun päiväkoti (Somerniemellä)
- Sammalniityn päiväkoti (Lahden-Pitkäjärven alueella)
- Tuulihatun päiväkoti
Maksuttoman esiopetuksen vähimmäistuntimäärä vuodessa on 700 tuntia. Esiopetuksen toimintavuosi noudattaa pääsääntöisesti peruskoulun työ- ja lomaaikoja.
Vuorohoidossa olevien lasten esiopetus toteutetaan Someron kaupungin yleisen
esiopetussuunnitelman mukaisesti ja suunnitellaan yksilökohtaisesti lapsen hoitoaikojen pohjalta.
Esiopetuksessa noudatetaan opetushallituksen vahvistamia esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita riippumatta siitä, missä esiopetus toteutetaan. Lapsella
on myös esiopetuksessa lain mukaan oikeus työpäivinä saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Lapsella on oikeus esiopetuksen oppilashuoltoon
ja laissa määriteltyihin opintososiaalisiin etuihin ja palveluihin. Esiopetusta järjestettäessä tulee ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää päivähoitopalveluja.
Esiopetuksen, ohjauksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana on huolenpito hyvästä ja turvallisesta päivästä. Esiopetus järjestetään siten, että lapsen hyvinvoinnille,
kehitykselle ja oppimiselle on mahdollisimman suotuisat edellytykset. Esiopetusyhteisön tulee olla turvallinen, ilmapiiriltään kunnioittava sekä ystävällinen. Oppimisympäristön turvallisuutta tai terveyttä vaarantaviin tekijöihin puututaan heti.
Lapsen esiopetuksen päivän tulee rakenteellaan, sisällöillään ja toimintatavoillaan
luoda mahdollisuudet rauhalliseen työskentelyyn, leikkiin ja muuhun toimintaan,
yhdessä tekemiseen ja oppimiseen, omaan rauhaan sekä oppimisen ilon ja mielekkyyden kokemuksiin. Jos esiopetukseen osallistuva lapsi käyttää lisäksi muita
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varhaiskasvatuspalveluja, lapsen päivä tulee rakentaa kokonaisuudeksi ottaen
huomioon esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen tavoitteet.
Somerolla esiopetukselle tunnusomaista on luonnon ja maaseudun läheisyys. Tärkeätä esiopetuksessa on vahvistaa lasten paikallista kulttuuri-identiteettiä ja tutustuttaa heidät omaan elinympäristöönsä.

2.2 Oppimiskäsitys
Esiopetuksessa oppiminen on aktiivista ja päämääräsuuntautunutta. Se pohjautuu
lapsen aikaisempiin tietoihin ja kokemuksiin ja sisältää usein ongelmanratkaisua.
Lapsi itse rakentaa aikaisemmin omaksumiensa käsitysten ja uuden tiedon pohjalta uudet käsityksensä. Vuorovaikutustilanteissa lapset oppivat yhdessä toisten
kanssa ja toisiltaan. Innostunut, kuunteleva ja kokeilunhaluinen aikuinen luo
omalla käyttäytymisellään toimintamalleja lapselle ja korostaa toiminnassaan lapsilähtöisyyttä.
2.3 Oppimisympäristö
Hyvä oppimisympäristö ohjaa lapsen uteliaisuutta, mielenkiintoa ja oppimismotivaatiota sekä tukee hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan sekä omatoimisuuttaan. Se tukee monipuolisesti lapsen kasvua ja oppimista sekä oman toiminnan arviointia. Oppimisympäristö tarjoaa lapselle tilaisuuksia leikkiin, muuhun
toimintaan ja omaan rauhaan. Se on myös kieliympäristönä virikkeinen ja siinä
pystytään järjestämään lapsen kielellistä kehitystä tukevaa toimintaa.
Ilmapiirin tulee olla iloinen, avoin, rohkaiseva ja kiireetön. Työvälineiden ja materiaalien tulee olla lasten ulottuvilla. Hyvä oppimisympäristö tukee monipuolisesti
lapsen turvallisuutta ja on esteettisesti miellyttävä.
Yhteistyössä esiopetuksen toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön, huoltajien ja
lasten kanssa lastentarhanopettaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi toimintaa, joka
johtaa lapsen tunteiden, taitojen ja tietojen kehittymiseen sekä laajentaa lapsen ja
samalla koko ryhmän kiinnostuksen kohteita.
2.4 Työtavat
Kasvatushenkilöstön tulee tukea oppimista sekä ohjata lasta tiedostamaan oma
oppimisensa ja havaitsemaan, että tämä voi itse vaikuttaa onnistumiseensa oppi7

misessa. Kasvatushenkilöstö ohjaa oppimista, kokeilemista, tutkimista, aktiivista
osallistumista sekä muuta tiedon hankintaa ja ongelmien ratkaisemista vuorovaikutuksessa aikuisten ja vertaisryhmän kanssa. Lapsen omien tutkimusten lähtökohtana ovat lapsen elinympäristöön läheisesti liittyvät ilmiöt ja tapahtumat sekä
niistä saadut kokemukset. Lapsi harjoittelee pohtimaan syyseuraussuhteita ja tekemään johtopäätöksiä. Lapsen näkökulmasta toiminnan tulee olla tarkoituksenmukaista ja haasteellista.
Esiopetuksessa korostuvat leikki ja leikinomaiset työtavat. Leikki on lapselle luonteva tapa oppia ja käsitellä asioita, jotka hänelle sillä hetkellä ovat tärkeitä. Näin
ollen leikin voidaan katsoa olevan tärkein esiopetuksen sisältöalueiden toimintatapa. Leikissä lapsi saa onnistumisen elämyksiä myönteisellä ja luovalla tavalla.
Lapsen osallistuminen toiminnan suunnitteluun on tärkeää. Aikuisen tulee olla
tietoinen jokaisen lapsen kehitysvaiheesta, kiinnostuksen kohteista, vahvuuksista
ja kehitettävistä puolista, jotta hän voisi tukea ja ohjata kunkin lapsen kasvua ja
oppimista oikealla tavalla ja yksilöllisyyttä kunnioittaen.
Työtapoina voivat olla mm. perinteinen ryhmätyöskentely, yksilötyöskentely ja
pienryhmätyöskentely ja työtapoja yhteistoiminnallisesta oppimisesta Työskentelyperiaatteen mukaan jokaisen ryhmän jäsenen panos on tärkeä ja jokainen voi
auttaa toista omien edellytysten mukaisesti.
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3 ESIOPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT

3.1 Eheyttäminen
Esiopetus pohjautuu opetuksen eheyttämiseen. Eheyttämisellä tarkoitetaan opetettavien asioiden jäsentämistä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi eli teemoiksi, jotka
liittyvät niin lapsen elämänpiiriin, kuin lapsen maailmankuvaa laajentaviin ja jäsentäviin sisältöihin.
Eheyttävän opetuksen tavoitteista keskustellaan yhdessä vanhempien ja kasvatushenkilöstön kanssa. Teemakokonaisuuksia suunniteltaessa on tärkeää huomioida
lapsille merkitykselliset asiat ja ottaa heidät mahdollisuuksien mukaan suunnitteluun ja tavoitteiden asetteluun. Teemakokonaisuudet mahdollisimman monipuolisine työtapoineen auttavat lasta laajentamaan maailmankuvaansa ja oppimaan
itsestään oppijana. Esiopetuksen sisältöaluejako on tarkoitettu ohjaamaan ja tukemaan kasvattajaa kasvatustyössään.
3.2 Keskeiset sisältöalueet
3.2.1 Kieli- ja vuorovaikutus
Kieli on ajattelun, kommunikoinnin ja itseilmaisun väline, jolla on tärkeä merkitys
lapsen sosiaalisessa kehittymisessä ja minäkuvan vahvistumisessa. Kielen oppiminen auttaa lasta jäsentämään ympäristöään ja rakentamaan maailmankuvaansa.
Kieli antaa mahdollisuuden kulttuuriin kasvamiseen sekä kulttuuriperinteeseen
tutustumiseen. Esiopetuksessa keskeistä on tukea lapsen ajattelun, tunteiden, sosiaalisuuden ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja oppimisprosessia erityisesti
kielen avulla.
Esiopetuksessa luodaan pohjaa luku- ja kirjoitustaidon oppimiselle. Alkavan lukuja kirjoitustaidon perustana on, että lapsi on kuullut ja kuunnellut, hän on itse
tullut kuulluksi, hän on puhunut ja hänelle on puhuttu, hänen kanssaan on keskusteltu, hän on kysellyt ja hänelle on vastattu. Lapsi kehittää tällaisessa ympäristössä ikään kuin huomaamattaan sanavarastoaan sekä luku- ja kirjoitustaitoaan.
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Lapsen aikaisemmat kokemukset ja taidot ovat pohjana esiopetuksen lukemaan ja
kirjoittamiseen oppimisen prosessissa. Tarkoituksenmukaista onkin järjestää sellainen oppimisympäristö, jossa jokainen lapsi voi edetä omien edellytystensä mukaisesti. Luku- ja kirjoitustaidossa pidemmälle edenneille tarjotaan sopivan haasteellisia tehtäviä.
Olennaista on kuitenkin huomata se, että kieli ja vuorovaikutus -sisältöalueen tavoitteena ei ole opettaa lasta lukemaan ja kirjoittamaan vaan tutustuttaa lasta kirjoitetun kielen maailmaan leikin ja muun virikkeellisen toiminnan avulla. Tarkoituksena on herättää ja lisätä lapsen mielenkiintoa kirjoitetun ja suullisen kielen
havainnointiin ja tutkimiseen. Lapselle tarjotaan kokemuksia siitä, miten puhuttu
kieli voidaan muuttaa kirjoitetuksi ja kirjoitettu kieli puheeksi sekä aikuisen antaman mallin että omien lukemis- ja kirjoittamismallien avulla. Äidinkieli on kaiken
oppimisen perusta ja väline, joten kielen oppimiseen on varattava riittävästi aikaa
ja mahdollisuuksia.
Tavoitteet
♦ Kielellisen tietoisuuden vahvistuminen, kuuntelu- ja keskittymistaitojen kehitty –
minen sekä sana- ja käsitevaraston laajeneminen.
♦ Lapsen ohjaaminen ja kannustaminen rikkaaseen kielen käyttöön puhujana ja
kuuntelijana.
♦ Tunne-elämän, luovuuden, itsetunnon ja itseilmaisun kehittyminen.
♦ Kiinnostuksen herättäminen ja vahvistaminen satuihin, kertomuksiin, runoihin,
loruihin ja näytelmiin sekä niiden sepittämiseen, kuuntelemiseen ja esittämiseen.
♦ Elämysten saaminen kirjallisuuden, teatterin ja joukkoviestimien avulla sekä kokemusten ja mielikuvituksen laajeneminen niiden avulla.
♦ Kuuntelutaitojen harjaannuttaminen, kuullun ymmärtäminen, kuuntelemiseen
keskittyminen ja ohjeiden mukaan toimiminen.
♦ Vuorovaikutustaitojen harjaannuttaminen ja toisten huomioon ottaminen.
♦ Muistin ja huomiokyvyn kehittäminen.
♦ Lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvien taitojen harjoitteleminen kiinnostuksen ja
kehitystason mukaan.
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KUULUN MUISTA-

OMIEN MIELIPITEIDEN JA

MINEN, OHJEEN

TUNTEIDEN ILMAISU,

MUKAAN TOIMIMINEN

ITSEILMAISU
SADUT, TARINAT
KERTOMUKSET JA

KESKUSTELUT JA
KERTOMINEN

SADUTUS

LORUT, RIIMIT,

SUURAAKKOSIIN TUTUS-

ARVOITUKSET

TUMINEN JA NIIDEN
TUNNISTAMINEN

SANOJEN HAH-

KIRJAIN-ÄÄNNE

MOTTAMINEN JA

VASTAAVUUS JA
ALKUÄÄNTEET

JÄLJENTÄMINEN

KIRJOITUS- JA

VIESTINTÄ

LUKUSUUNTA
(vasemmalta

NÄYTELMÄT

ÄÄNNE-, RYTMI-

NUKKETEATTERIT
DRAAMA

LEIKIT

TAVU- JA SANA-

oikealle, ylhäältä alas)
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3.2.2 Matematiikka
Esiopetuksessa luodaan ja vahvistetaan pohjaa matematiikan oppimiselle. Lasta
ohjataan kiinnittämään huomiota luonnollisissa arkipäivän tilanteissa ilmeneviin
matemaattisiin ilmiöihin. Leikkien, kokeillen, tutkien ja pelaten lapsi käsittelee ja
laajentaa matematiikan alueeseen liittyviä tietojaan ja taitojaan. Tässä prosessissa
korostuu aikuisen antaman yksilöllisen tuen ja ohjauksen merkitys.
Lapselle järjestetään mahdollisuuksia kehittää ajattelu-, päättely- ja ongelmanratkaisukykyään tarjoamalla monipuolisia kokemuksia matematiikan alueella. Pyritään luomaan oppimisympäristö, joka innostaa ja herättää kiinnostusta matemaattisten taitojen ja ajattelun harjoitteluun. Erityisen tärkeää on tukea lapsen
myönteistä suhtautumista matematiikkaa kohtaan. Hänen tulisi kokea matematiikan oppiminen mielenkiintoisena ja haastavana toimintana, joka on merkityksellistä ja mielekästä.
Esiopetuksessa on tärkeää kehittää lapsen keskittymistä, kuuntelemista, kommunikointia ja ajattelun taitoja. Matemaattisen ajattelun kehittymisessä on tärkeää,
että lapsi oppii tarkkailemaan myös omaa ajattelemistaan. Lasta kannustetaan
kertomaan, mitä hän ajattelee tai miten hän ajatteli.
Tavoitteet
♦ Myönteisen asenteen ja kiinnostuksen herättäminen matematiikkaa koh –
taan.
♦ Arkipäivän matematiikkaan tutustuminen.
♦ Matemaattisen ajattelun kehittäminen.
♦Matemaattisiin peruskäsitteisiin tutustuminen.
♦ Ongelmanratkaisutaitojen ja päättelykyvyn kehittyminen.
♦ Lukuihin 0-10 tutustuminen.
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RAKENTELU
kaksiuloitteiset
kappaleet ja
LEIKKEJÄ

VERTAILU

tasokuviot

samanlainen-erilainen

LUKUMÄÄRILLÄ
(kauppa-, posti-,
pankkileikit yms.)

NOPPAPELIT

enemmän-vähemmän
yhtä paljon
suuri-pieni
lyhyt-pitkä
painava-kevyt jne.

AVARUUDELLINEN
HAHMOTTAMINEN
Suunnat (vasenoikea, paikanmääreet)

SARJOITTAMINEN
LUOKITTELU

MITTAAMINEN
Aika (tasatunnit,

LUKUJONO,

vuorokaudenajat,

LUKUSUORA
LUVUT 1-10

viikonpäivät,
päivämäärät,
kuukaudet, vuodenajat,
vuosi)

JÄRJESTYSLUKU

LISÄÄMINEN –

RAHA
GEOMETRISET
MUODOT
Kolmio, neliö, ympy-

VÄHENTÄMINEN
yhteen-vähennyslaskun alkeet

rä, suorakulmio
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3.2.3 Etiikka ja katsomus
Eettinen kasvatus korostaa yhteiskunnan yleisiä, hyväksyttyjä arvoja ja normeja.
Esiopetuksen arkipäivä tarjoaa jatkuvasti tilanteita, joissa joudutaan pohtimaan
käyttäytymisen seuraamuksia ja oikeaa ja väärää. Myös lasten kysymykset antavat
tilaisuuksia eettisten ja moraalisten ongelmien käsittelylle. Kaikki esiopetuksen
sisältöalueet, tavoitteet ja työskentelytavat sivuavat etiikkaa. Ajattelutaitojen kehittyessä lapsi pystyy vähitellen arvioimaan ja ymmärtämään erilaisia arvoja ja
normeja sekä ottamaan ne huomioon omassa toiminnassaan ja valinnoissaan.
Eettinen kasvatus vahvistaa lapsen tasapainoista identiteettiä, johon sisältyy
myönteinen minäkuva ja kyky kunnioittaa erilaisia ihmisiä sekä tulla toimeen
muuttuvan ympäristön kanssa. Aikuisen malli on tämän toteutumisessa ensiarvoinen. Ristiriitoja ei jätetä käsittelemättä, koska niiden ratkaisemisen kautta
opitaan. Tunteiden ilmaisu on sallittua, mutta kaikki käyttäytyminen ei ole hyväksyttävää. Lapsi tarvitsee aikuista tueksi ja turvaksi pohtiessaan elämän kysymyksiä. Esiopetuksessa kunnioitetaan kodin uskontokasvatusta ja vakaumusta.
Sen avulla tuetaan lapsen elämänkatsomuksen ja arvomaailman rakentumista.
Tavoitteet
♦ Toisten ihmisten suvaitseminen ja kunnioittaminen.
♦ Oman ja muiden työn arvostaminen
♦ Toisten kulttuurien kunnioittaminen.
♦ Perusturvallisuuden kokeminen.
♦ Oman toiminnan arvioiminen ja perusteleminen ja siitä vastuun ottaminen.
♦ Itsensä ja toisten hyväksyminen.
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PYHÄKOULU
LASTEN HENGELLISET
YHTEISET SÄÄNNÖT
JA SOPIMUKSET

LAULUT JA VIRRET
SEKÄ KIRJALLISUUS

ARVOT
YSTÄVYYS

(hyvä/paha
oikein/väärin)

TEKEMISEN ILO
ANTEEKSI PYYTÄMINEN
JA ANTAMINEN, SEN

PAIKKAKUNNAN KIRKKOON
TUTUSTUMINEN

YMMÄRTÄMINEN

KIRKOLLISET JUHLAT

ITSENSÄ JA TOISEN IHMISEN SEKÄ

ITSEHALLINTATAIDOT,

ERILAISUUDEN

ITSENSÄ HALLITSEMINEN

ARVOSTAMINEN JA
KUNNIOITTAMINEN

(ristiriitojen ratkaisu rauhanomaisesti)
LUONNON
KUNNIOITTAMINEN
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3.2.4 Ympäristö- ja luonnontieto
Ympäristö- ja luonnontieto auttaa lasta ymmärtämään ympäristöään, tukee ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä sekä vahvistaa elämyksellisistä,
kokemuksellista ja emotionaalista suhdetta luontoon ja muuhun ympäristöön.
Ympäristöstä saadut tiedot ja kokemukset lisäävät luontoon kohdistuvaa kiinnostusta ja kunnioitusta sekä edistävät kestävän kehityksen päämäärien saavuttamista. Lapsen myönteinen suhtautuminen ympäristöön edellyttää lähiympäristön kokemista turvalliseksi ja kiinnostavaksi leikkipaikaksi.
Esiopetuksessa tutkitaan ja havainnoidaan ympäristöön liittyviä asioita, ilmiöitä ja
tapahtumia.
Ympäristö- ja luonnontiedon sisältöalueita valittaessa ja tarkasteltaessa lähtökohtana ovat lapsen esittämät kysymykset ja kiinnostuksen kohteet sekä vuodenaikaan liittyvät ilmiöt. Tärkeitä ovat lapsen tekemät omat havainnot ympäristöstä.
Näitä havaintoja tehdessään lapsi käyttää kaikkia aistejaan. Hän katselee, kuuntelee, tunnustelee, haistelee ja maistelee. Lapsen aktiivisuuden tukeminen ja erilaisten työtapojen käyttö kehittävät ajattelun taitoja sekä kykyä hankkia ja soveltaa
tietoa.

Tavoitteet
♦ Luonnon ja ympäristön havainnoiminen kaikkia aisteja käyttäen.
♦ Kokemusten ja elämysten saaminen luonnosta ja muusta ympäristöstä.
♦ Harjaantuminen luonnontuntemuksessa ja luonnonsuojelemisessa.
♦ Lapsen rohkaiseminen esittämään kysymyksiä ja ratkaisemaan ongelmia tutkimalla ja kokeilemalla.
♦ Liikkuminen luonnonvaraisessa ja rakennetussa ympäristössä.
♦ Ympäristön monimuotoisuudesta nauttiminen.
♦ Ympäristöä, luontoa ja ihmisiä koskevien käsitteiden ymmärtäminen.
♦ Lähiympäristöstä ja luonnosta huolehtiminen sekä toiminen siinä vastuullisesti.
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LUONNON-ILMIÖT JA
NIIDEN SEURANTA mm.
- vuodenajat
- sää
- kasvu
-aineiden olomuodot
ELOLLINEN-ELOTON

LEIKKIMINEN
ERI YMPÄRISTÖISSÄ

IHMINEN
RETKET
TURVALLINEN LIIKKUMINEN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ
- liikennekasvatus

LUONNON MATERIAALIEN KÄYTTÖ

KOTISEUTUUN
TUTUSTUMINEN

YMPÄRISTÖSTÄ
HUOLEHTIMIEN
- luonnonsuojelu
- lajittelu
- kierrätys
- Energia

KASVIT
ELÄIMET

HAVAINTOJEN KIRJAAMINEN

AIKA
- vuorokausi,
viikko
- kuukausi, vuosi
-avaruus
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3.2.5 Terveys
Esiopetuksessa edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä sekä
kasvua ja kehitystä. Lasta autetaan tiedostamaan itsensä suhteessa muihin ja ympäristöön antamalla myönteisiä kokemuksia ja osallistumisen mahdollisuuksia.
Luonnollisissa arkipäivän tilanteissa edistetään lapsen valmiuksia ymmärtää ja
ottaa vastuuta omasta terveydestään ja turvallisuudestaan. Lasta ohjataan liikkumaan turvallisesti lähiympäristössä. Ulkoilu ja siitä nauttiminen kuuluvat esiopetukseen.
Lasta ohjataan huolehtimaan terveydestään ja päivittäisestä henkilökohtaisesta
hygieniastaan. Lapsen terveellisiä ruokatottumuksia tuetaan ja lasta ohjataan
hyviin ruokailutapoihin.
Yhdessäolo muiden lasten ja aikuisten kanssa vahvistaa lapsen tunne-elämän
terveyttä ja ehkäisee sosiaalista syrjäytymistä. Vuorovaikutustilanteissa vahvistetaan muiden auttamista ja huomioon ottamista. Aikuisen oman esimerkin ja
yhteisten keskustelujen avulla lapselle pyritään välittämään positiivinen käyttäytymismalli; ristiriitatilanteet voidaan selvittää keskustelemalla. Ristiriitojen ennaltaehkäisemiseksi harjoitellaan erilaisten tunteiden ilmaisemista. Lasta kannustetaan aitoon tunneilmaisuun ja erilaisten tunteiden tunnistamiseen.

Tavoitteet
♦ Kasvun ja kehityksen tukeminen.
♦ Terveellisten elämäntapojen merkityksen ymmärtäminen.
♦ Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen.
♦ Ristiriitatilanteiden ratkaiseminen myönteisin keinoin.
♦ Tunne-elämän ja itsetunnon tukeminen.
♦ Terveellisten ruokailutottumusten tukeminen.
♦ Hyvien tapojen oppiminen.
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TERVEELLISET
RUOKAILUTOTTUMUKSET

LEPO

MINÄ

ULKOILU

- oman kehon hahmottaminen

- eri vuoden
aikoina
- erilaisissa
ympäristöissä

HYVÄT
TAVAT

LIIKUNTA

ARKIELÄMÄN TAIDOT
-

henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen

-

säänmukainen pukeutuminen
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3.2.6 Fyysinen ja motorinen kehitys
Esiopetuksen liikuntakasvatuksen tehtävä on edistää lapsen kaikinpuolista hyvinvointia. Päivittäinen liikunta tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä hänen omista lähtökohdistaan. Esiopetuksessa luodaan oppimisympäristö, joka mahdollistaa
liikkumisen myönteiset kokemukset jokaiselle lapselle. Onnistuneiden liikuntakokemusten kautta vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja käsityksiä omista taidoista ja
kyvyistä. Liikkuminen on osa lapsen jokapäiväistä toimintaa ja leikkiä.
Esiopetuksessa kokeillaan useita eri liikuntalajeja. Tärkeää ei ole voittaminen ja
erinomaiset suoritukset, vaan nauttiminen itse liikkumisesta. Lapsilähtöinen liikunta antaa virkistystä, haasteita ja onnistumisen elämyksiä ja kehittää tunteiden
ilmaisua ja sosiaalisia taitoja. Hieno- ja karkeamotoriset taidot kehittyvät arkipäivän toiminnoissa.
Someron kaupunki järjestää mahdollisuuksien mukaan esiopetuksessa oleville
lapsille uimakoulun.
Somerolla on käytössä varhaiskasvatuksen liikunnan vuosisuunnitelma.
Tavoitteet
♦ Lasten liikunnallisten taitojen kehittyminen.
♦ Saatavilla olevien liikuntamuotojen kokeileminen.
♦ Myönteisten kokemusten ja liikunnan ilon saaminen.
♦ Liikunnan peruskäsitteisiin tutustuminen.
♦ Muiden huomioiminen peleissä ja leikeissä.
♦ Sääntöjen ja periaatteiden ymmärtäminen ja niiden
mukaan toimiminen.
♦ Liikkumisen ilon kokeminen.
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LUISTELU
YLEISURHEILU

HIIHTO

KÄVELEMINEN,
JUOKSEMINEN
UIMAKOULU

LUOVA LIIKUNTA
JA TANSSI

RYÖMIMINEN,
KONTTAAMINEN

PALLOTTELU

KIIPEÄMINEN,
RIIPPUMINEN

(heitot, kiinniottaminen, lyönti, palloleikit)

TYÖNTÄMINEN,
VETÄMINEN

VOIMISTELU

TASAPAINOILU
PYÖRIMINEN,
KIERIMINEN

LUONNOSSA
LIIKKUMINEN

HIENOMOTORISET
TAIDOT

MUSIIKKILIIKUNTA
(rytmit, lorut, laululeikit)

21

3.2.7 Taide ja kulttuuri
3.2.7.1 Musiikkikasvatus
Musiikkikasvatus on osa taidekasvatusta. Musiikkikasvatuksella tuetaan kuuntelutaidon, keskittymiskyvyn ja muistin kehittymistä. Musiikki on tärkeässä roolissa
myös esteettisten ja emotionaalisten (tunne)kokemusten välittäjänä. Esiopetuksen
musiikissa korostuu leikin, laulun ja liikkumisen avulla oppiminen ja elämyksellisyys.
Musiikkituokioiden avulla lapsi on mukana yhteisessä toiminnassa ja saa mahdollisuuden iloita ja saada elämyksiä musiikista.
Tavoitteet

♦ Itsensä ilmaiseminen laulamalla, soittamalla, kuuntelemalla ja liikkumalla.
♦ Musiikin peruskäsitteisiin tutustuminen.
♦ Erilaisten äänien, rytmien ja melodioiden kuunteleminen ja tuottaminen.
♦ Kiinnostuksen luominen musiikkia kohtaan ja elämysten sekä ilon kokeminen.
♦ Kuuntelijana kehittyminen.
♦ Suomalaiseen kansanperinteeseen tutustuminen.
♦ Rytmisoittimiin tutustuminen.
♦ Musiikin eri lajeihin tutustuminen.
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KOKEMUKSIA JA
ELÄMYKSIÄ
MUSIIKISTA

MUSIIKKILAJIT

MUSIIKKILIIKUNTA JA TANSSI
LAULULEIKIT
JA LAULUT
MUSIIKKIMAALAUS

KUUNTELEMINEN

SOITTAMINEN
Keho- ja rytmisoittimet

MUSIIKIN PERUSKÄSITTEET
-hiljainen- voima-

kas
-korkea-matala
-hiljaisuus-tauko

RYTMI
Perusrytmi, tempo
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3.2.7.2 Kuvallinen ilmaisu
Esiopetuksessa taidekokemukset ovat merkittävä osa lapsen emotionaalista, taidollista ja tiedollista kehitystä. Tavoitteena on tekemisen ilo ja mielihyvän saaminen. Lapsen luovuus, mielikuvitus ja itseilmaisu harjaantuvat kuvallisen ilmaisun
kautta sekä liike-, tila-, muoto- ja väritaju kehittyvät. Lapselle järjestetään mahdollisuuksia taidekokemuksiin ja niistä keskustelemiseen.
Toiminnassa keskeistä on rohkaista lasta tutkivaan, keksivään ja kokeilevaan lähestymistapaan. Taiteellisen toiminnan avulla lapsi pystyy etsimään tietoa itsestään ja ympäröivän maailman ilmiöistä. Lapsen omia kykyjä, ennakkoluulottomuutta ja kokeilunhalua pyritään tukemaan. Tärkeää on kunnioittaa lapsen omaa
ilmaisutapaa.
Kasvattajan tehtävänä on kannustaa lasta työskentelyn eri vaiheissa ja osoittaa
arvostusta hänen tekemää työtä kohtaan. Lasta ohjataan pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyyn ja arvostamaan sekä omaa että toisten tekemää työtä. Lapselle tarjotaan käytettäväksi erilaisia materiaaleja, välineitä, tilaa ja työrauhaa
itsensä toteuttamiselle.

Tavoitteet
♦ Mielihyvän kokeminen omista ja muiden tuotoksista.
♦ Kokemuksien ja elämyksien saaminen.
♦ Kehittyminen ja rohkaistuminen kuvallisessa ilmaisussa.
♦ Itsensä ilmaiseminen eri tavoin.
♦ Tutustuminen erilaisiin tekniikoihin, materiaaleihin ja työskentelytapoihin.
♦ Oman työn suunnitteleminen.
♦ Keskittyminen ja pitkäjänteinen työskentely yksin ja ryhmässä.
♦ Esteettisen arviointikyvyn kehittyminen.
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RYHMÄTYÖT
SOMMITTELU
PIIRUSTUS JA
MAALAUS

MUOVAILU JA RAKENTELU

TAITEEN TARKASTELU JA TULKINTA

ERI MATERIAALIEN
YHDISTÄMINEN
LUONNONMATERIAALIT
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3.2.7.3 Kädentaidot
Käsillä tekeminen rikastuttaa lapsen tunne-elämää sekä luovaa ajattelua, itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja. Kädentaitojen avulla tutustutaan omaan kulttuuri- ja käsityöperinteeseen sekä uusien ja ennestään tuttujen materiaalien työstämiseen.
Oman kunnan kulttuuriperinteen tuntemus laajentaa lapsen minä- ja maailmankuvaa.
Kädentaidoissa kehitetään hienomotoriikkaa sekä silmän että käden yhteistyötä.
Oleellista on oma tekeminen, kokeileminen ja oivaltaminen. Kasvattajan tehtävänä
on kannustaa lasta ja arvostaa lapsen itse tekemää taidetta ainutkertaisena ja arvokkaana. Erityisesti korostetaan töiden yksilöllisyyttä sekä luovia, uusia ratkaisutapoja.

Tavoitteet

♦ Hienomotoriikan sekä silmän ja käden koordinaation kehittyminen.
♦ Suunnittelutaitojen kehittäminen.
♦ Oman työn ja tuotoksen arvioinnin kehittäminen.
♦ Oman ja toisten työn arvostaminen ja kunnioittaminen.
♦ Työympäristöstään ja välineistä huolehtiminen sekä oman ja toisten työturvallisuuden huomioiminen.
♦ Materiaaleihin ja niiden käyttöön tutustuminen.
♦ Esteettisten elämysten saaminen.
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LUONNON RAARAKENTELU

KA-AINEIDEN
KÄYTTÖ

MUOVAILU

YKSINKERTAISET
PUJOTTELUT

ASKARTELU
SORMIVIRKKAUS
OMPELU
PERUSSOLMUT
LEIKKAAMINEN

PUUTYÖT

REPIMINEN

LIIMAAMINEN

PISTELY

MAALAAMINEN
PERINTEISIIN KÄ-

LEIPOMINEN

DENTAITOIHIN TUTUSTUMINEN
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4. KASVUN JA OPPIMISEN TUKI ESIOPETUKSESSA

Tässä luvussa kuvataan kasvun ja oppimisen tuen keskeiset tavoitteet ja järjestäminen sekä tuen rakenne. Kasvun ja oppimisen tuen tasot, yleinen, tehostettu ja
erityinen tuki kuvataan luvuissa 4.1, 4.2 ja 4.3. Luvussa 5 esitetään tarkemmin
eri tukimuodot ja niiden käyttö tuen eri tasoilla.
Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet
Työskentelyn ja tuen perustana esiopetuksessa ovat yhdessä kodin kanssa sovitut,
perusturvallisuutta ylläpitävät tavoitteet, jotka tukevat lapsen kokonaisvaltaista
kasvua. Ensisijaisesti tuetaan lapsen myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon
kehittymistä sekä huolehditaan tasavertaisesta jäsenyydestä ryhmässä.
Työskentelyn tulee olla leikinomaista, lapsen kehitystasosta lähtevää toimintaa. Se
edistää lapsen kognitiivista, erityisesti kielellistä ja sosioemotionaalista kehitystä.
Se antaa valmiuksia uusien oppimiseen ja ennalta ehkäisee oppimisvaikeuksia.
Lähtökohtana esiopetuksen ja tuen järjestämiselle ovat esiopetusryhmän ja jokaisen lapsen vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Lapsen tuen tarve voi
vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhdestä tukimuodosta
useamman tukimuodon tarpeeseen.
Esiopetuksessa tulee ottaa huomioon monenlaiset oppijat ja oppimisen erilaiset
lähtökohdat, tavat sekä lasten kulttuuritausta. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää
tuen tarpeen arviointiin lapsella, jonka perusopetuksen aloitusta on päätetty siirtää vuotta myöhäisemmäksi.
Lapsia kannustetaan aloitteellisuuteen ja vastuullisuuteen, tarjotaan haasteita
ja annetaan kehittymistä edistävää ohjausta ja tukea. Lapsen tervettä itsetuntoa
vahvistetaan myönteisten oppimiskokemusten ja kannustavan palautteen avulla
sekä tarjotaan mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen. Huomiota
tulee kiinnittää oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen.
Esipetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin
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tukea heti tuen tarpeen ilmetessä (Perusopetuslaki 30 § 1 mom, 642/2010.). Esiopetuksen järjestäjän tulee huolehtia, että lapsen oikeus tukeen voi toteutua käytännössä, mm. määrittelemällä tuen tarpeen toteamiseen ja tuen toteuttamiseen
liittyvät vastuut ja työnjako. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi lasten kasvua ja oppimista tulee arvioida jatkuvasti ja aloittaa tuen antaminen riittävän varhain. Tämä ehkäisee ongelmien syvenemistä ja pitkäaikaisvaikutuksia. Tuen oikea-aikaisuus sekä tuen oikea taso ja muoto ovat ratkaisevia kasvun ja oppimisen
turvaamiseksi. Lapsen saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin
että yhdessä toisiaan täydentävinä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena
kuin se on tarpeellista.
Tuen tarpeen arvioinnissa voidaan hyödyntää lapselle tehtyjen terveystarkastuksien ja mahdollisten muiden arvointien tuloksia. Tuen tulee muodostaa suunnitelmallinen jatkumo ja vastuu tuen järjestämisestä ja toteuttamiseen liittyvistä ratkaisuista on esiopetusyksikön johdolla.
Tärkeää on pedagoginen asiantuntemus ja kasvattajien yhteistyö tuen tarpeen
havaitsemisessa ja tuen suunnittelussa. Tarvittaessa tuki suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Huoltajille tulee antaa tietoa tukitoimista ja mahdollisuus esittää mielipiteensä tuen antamisesta. Tuki annetaan
lapsen omassa esiopetusryhmässä. Mikäli tuen antaminen välttämättä edellyttää,
voidaan lapsi siirtää toiseen esiopetusryhmään tai soveltuvaan esiopetuksen
järjestämispaikkaan. Lapsen esiopetuksen fyysinen ja sosiaalinen oppimisympäristö ja tarvittavat tukipalvelut tulee järjestää niin, että lapsi voi mahdollisimman
täysipainoisesti osallistua esiopetusryhmän toimintaan. Tuki annetaan erilaisin
joustavin järjestelyin, kuten samanaikaisopetuksena tai pienryhmä- ja yksilötyöskentelynä. Erityisesti tulee huolehtia tuen jatkumisesta päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kouluun.
Tuki erityisissä tilanteissa
Lapsi saattaa tarvita tukea erityisissä tilanteissa, kuten sairauden yhteydessä.
Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle
lapselle esiopetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä ja muut olosuhteet
huomioon ottaen on mahdollista. Esiopetuksen järjestämisestä kodin ulkopuolelle
sijoitetuille lapsille vastaa lapsen asuinkunta.
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Someron kaupungin päivähoidossa erityistä opetusta, kasvatusta ja hoitoa tarvitsevia lapsia on hoidossa erilaisissa lapsiryhmissä. Esiopetuksen erityisopetuksesta
vastaavat lapsiryhmän kasvattajat sekä erityislastentarhanopettaja.
Erityisopetuksen tavoitteena on kuntouttaa lasta kokonaisvaltaisesti oppijana ja
yksilönä lapsen ja perheen tarpeita kuunnellen ja kunnioittaen. Kuntoutuksen
suunnittelun lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet ja arvio oppimiseen liittyvistä
riskitekijöistä ja vaikeuksista.

4.1 Esiopetuksen yleinen tuki
Välittäminen, huolenpito ja myönteinen ilmapiiri esiopetusyhteisössä edistävät
lapsen kasvua ja oppimista. Jokaisen lapsen oikeus on saada ohjausta ja tukea
kasvuun ja oppimiseen. Esiopetuksessa tulee ottaa huomioon kaikkien lasten
edellytykset ja tarpeet. Työyhteisön toimintatapoja ja -kulttuuria kehitetään niin,
että yhteistyötä ja yhdessä tapahtuvaa oppimista voidaan hyödyntää ja lasten erilaisuus voidaan kohdata mahdollisimman hyvin.
Kasvattajalla on vastuu esiopetusryhmän ja sen jokaisen lapsen erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioonottamisesta esiopetuksessa. Yhteistyö huoltajien,
toisten opettajien, muun varhaiskasvatuksen henkilöstön ja eri asiantuntijoiden
kanssa edesauttaa tässä onnistumista. Kasvattajien tehtävänä on ohjata ryhmää
toimimaan niin, että sen sisäinen vuorovaikutus edistää kasvua ja oppimista. Kasvattaja auttaa lapsia tunnistamaan omat vahvuutensa ja voimavaransa. Kaikissa
työskentelytilanteissa tulee erityisesti kiinnittää huomiota lapsen oppimisvalmiuksien, myönteisen minäkuvan vahvistamiseen ja tekemisen iloon.
Kasvatus- ja opetustyöhön sisältyy myös ohjauksellisia ja oppilashuollollisia tehtäviä. Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluu esiopetusryhmän kasvattajien työhön ja kaikkiin esiopetustilanteisiin. Tuki rakennetaan
vuorovaikutuksessa lapsen ja hänen huoltajien kanssa sekä tarvittaessa muiden
asiantuntijoiden yhteistyönä.
Esiopetuksen aloitusvaiheessa opettajan laatii yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman. Esiopetuksessa voidaan käyttää erityisopettajan tai erityislastentarhanopettajan sekä avustajan työpanosta keinoina vas30

tata esiopetusryhmän tai yksittäisen lasten tuen tarpeisiin jo ennen tehostetun
tuen vaiheeseen siirtymistä.
4.2 Esiopetuksen tehostettu tuki
Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Lapselle tehdään pedagoginen arviointi, joka perustuu yleisen tuen aikana tehtyyn oppimissuunnitelmaan. Tehostettu tuki on vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Sen
avulla tuetaan suunnitelmallisesti lapsen kasvua ja oppimista. Tuen tehtävänä on
ennalta ehkäistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista.
Tehostetun tuen aikana korostuu erityisopettajan tai erityislastentarhanopettajan
antaman tuen, lapsen yksilöllisen ohjauksen, joustavien ryhmittelyjen ja kodin
kanssa tehtävän yhteistyön merkitys. Oppilashuollon osuutta tulee vahvistaa lapsen hyvinvoinnin edistäjänä. Järjestettävän tuen tulee olla laadultaan ja määrältään
lapsen tarpeista lähtevää. On tärkeää huolehtia lapsen mahdollisuuksista saada
onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä sekä tukea lapsen
myönteistä käsitystä itsestään.
Lapsen kasvua ja oppimista tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun tuen aikana. Mikäli lapsen tilanteessa tapahtuu muutoksia, lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tarkistetaan vastaamaan lapsen tuen tarvetta.
Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten
Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Pedagogisessa arviossa kuvataan
lapsen kasvun ja oppimisen tilanne kokonaisuutena
lapsen saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista
lapsen oppimisvalmiudet sekä kasvuun ja oppimiseen liittyvät erityistarpeet
arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla ratkaisuilla lasta tulisi tukea.
Kirjallisen pedagogisen arvion laativat lapsen esiopetuksen opettaja tai opettajat,
tarvittaessa arvioinnin laatimisessa käytetään muita asiantuntijoita. Yhteistyö
huoltajien ja lapsen kanssa on tärkeää. Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnetään lapselle jo mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua lapsen esiopetuksen
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oppimissuunnitelmaa sekä huoltajien luvalla lapselle mahdollisesti laadittua varhaiskasvatussuunnitelmaa ja kuntoutussuunnitelmaa.
Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa lapsen siirtyminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Tämän käsittelyn jälkeen lapselle annettava tehostettu tuki kirjataan hänelle laadittavaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan.
4.3 Esiopetuksen erityinen tuki
Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden esiopetusta ei kasvun ja oppimisen
vaikeuksien vuoksi voida muuten järjestää. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä esim. vamman, sairauden, toimintavajavuuden tai kasvuympäristöön liittyvien riskitekijöiden vuoksi. Erityisen tuen arvioinnissa ovat mukana esiopetuksen
opetushenkilöstö, oppilashuolto ja huoltajat.
Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä,
käytettävissä ovat esiopetuksen kaikki tukimuodot. Erityisen tuen tehtävänä esiopetuksessa on tarjota lapselle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista kasvun ja
oppimisen tukea ja edistää oppimisedellytyksiä. Lapsen itsetuntoa ja oppimismotivaatiota vahvistetaan.
Erityisen tuen antamiseksi tulee tehdä kirjallinen päätös, jota tarkastetaan ainakin
toisen vuosiluokan jälkeen. Päätös tehdään hallintolain mukaisesti. Päätöksessä
tulee näkyä oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja
avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen.
Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esi- ja perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja
oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion
perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä
viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn
vuoksi voida muuten antaa. Jos erityisen tuen päätös tehdään esiopetuksen aikana
ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua lapsen tilanteen uudelleen
arviointiin esim. onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena.
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Pedagoginen selvitys erityistä tukea varten
Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on
kuultava lasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa sekä tehtävä esiopetukseen
osallistuvasta lapsesta pedagoginen selvitys.
Pedagogisen selvityksen laatimista varten esiopetuksen järjestäjän päättämä toimielin, viranhaltija tai työntekijä hankkii
•• lapsen esiopetuksesta vastaavilta opettajilta selvityksen lapsen oppimisen etenemisestä
•• moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä tehdyn selvityksen lapsen saamasta tehostetusta tuesta sekä lapsen kokonaistilanteesta.
Selvitysten perusteella esiopetuksen järjestäjä tekee arvion lapsen erityisen tuen
tarpeesta. Näiden kahden selvityksen ja niiden pohjalta laaditun arvion muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan pedagogiseksi selvitykseksi.
Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan
•• lapsen kasvun ja oppimisen tilanne kokonaisuutena
•• lapsen saama tehostettu tuki ja arvio sen vaikutuksista
•• lapsen oppimisvalmiudet sekä kasvuun ja oppimiseen liittyvät erityistarpeet
•• arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä lasta tulisi tukea
Tukijärjestelyt voivat sisältää mm. opetushenkilöstöön, oppilashuoltoon, avustajiin ja muihin tarvittaviin palveluihin, opetusmenetelmiin ja työtapoihin, materiaaleihin ja välineisiin liittyviä tekijöitä. Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen
päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten
psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään lapsesta aiemmin laadittua pedagogista arviota ja lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaa sekä huoltajan luvalla lapselle mahdollisesti laadittua varhaiskasvatussuunnitelmaa ja kuntoutussuunnitelmaa.
Erityisen tuen tarpeellisuus tulee esiopetuksen aikana tarkistaa lapsen tuen tarpeen muuttuessa. Tarkistamista varten lapsesta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli katsotaan, että lapsi ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä päätös. Tällöin lapsi siirtyy saamaan tehostettua tukea. Koska tuen
vaikutuksia ei voida yleensä todeta lyhyessä ajassa, erityisen tuen lopettaminen
esiopetuksen aikana on harvinaista.
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4.4 Kasvun ja oppimisen tuki Somerolla
4.4.1 Yleinen tuki
Yleiseen tukeen on oikeus kaikilla esiopetukseen osallistuvilla lapsilla. Yleisen tuen antaminen ei edellytä hallinnollisia päätöksiä. Tavoitteena on tuottaa laadukasta esiopetusta huomioimalla lasten yksilölliset oppimistaidot. Tavoitteena on, että
jokainen lapsi oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan.
Varhainen puuttuminen edellyttää valmiuksia havaita, tunnistaa ja arvioida lapsen
kehityksessä tapahtuvia muutoksi ja lapsen tuen tarpeita. Tuen oikea-aikaisuus
sekä tuen oikea taso ja muoto ovat ratkaisevia oppimisen ja kehityksen tukemiseksi. Lapsen tilannetta tulee arvioida kokonaisvaltaisesti ja moniammatillisesti
yhdessä huoltajan kanssa. Peruslähtökohdat: yhteistyö huoltajien kanssa, ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki, moniammatillinen yhteistyö, eheä ja yhtenäinen oppimispolku esi- ja perusopetuksen siirtymävaiheessa.
4.4.2 Tehostettu tuki
Tehostettuun tukeen siirrytään, kun yleinen tuki ei riitä. Tehostetun tuen aloittamisesta ja sen muodoista neuvotellaan lapsen ja huoltajien kanssa. Tehostetun
tuen tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeutta saada suunnitelmallista varhaista ja
ennaltaehkäisevää oppimisen ja kasvun tukea. Se on luonteeltaan vahvempaa ja
pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Pedagogisen arvion tekee lapsen ryhmän kasvattajat ja erityislastentahanopettaja yhdessä ja se käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Silloin,
kun kyse on lapsen hyvinvointiin ja kokonaiskehitykseen liittyvistä ongelmista,
arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita.
Tehostettu tuki järjestetään laadultaan ja määrältään lapsen kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden edellyttämällä tavalla. Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa lapsen siirtyminen yleisen tuen tai erityisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti oppilashuoltoryhmässä. Oppimissuunnitelma tehdään yhteistyössä huoltajien, lapsen esiopetusryhmän
kasvattajien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Viime kädessä lapsen tehostetun tuen oppimissuunnitelman laadinnasta vastaa esiopetusyksikön esimies.
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Lapsen kasvua ja oppimista tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun tuen aikana. Tuen arvioinnista ja oppimissuunnitelman päivittämisestä vastaa
ensisijaisesti lapsen esiopettaja yhteistyössä huoltajien kanssa.
4.4.3 Erityinen tuki
Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen
tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki
edellyttää aina lapselle annettua tehostettua tukea oppimissuunnitelmineen.
Erityisen tuen päätöksen tekeminen
Erityisen tuen antamiseksi esiopetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös.
Päätös on määräaikainen, jota tarkistetaan ainakin 2.- vuosiluokan jälkeen. Erityisen tuen päätöksen tekee sivistysjohtaja ja siitä on valitusoikeus. Ennen päätöksen tekemistä esiopetuksen järjestäjän on kuultava lapsen huoltajaa sekä hankittava lapsen esiopetuksesta vastaavilta selvitys lapsen oppimisen etenemisestä ja
moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä tehty selvitys lapsen saamasta tehostetusta tuesta, lapsen kokonaistilanteesta sekä tehtävä näiden perusteella arvio erityisen tuen tarpeesta eli pedagoginen selvitys.
Pedagogista selvitystä on tarvittaessa täydennettävä psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä. Pedagoginen selvitys käydään läpi lapsen huoltajien kanssa. Samassa neuvottelussa
täytetään hakemus erityisen tuen saamiseksi. Erityisen tuen antamista koskevassa
päätöksessä määrätään oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut 31§:ssä tarkoitetut palvelut sekä tarvittaessa 1 momentissa tarkoitettu oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen.

Hallinnollisen erityisen tuen päätöksen jälkeen lapselle laaditaan henkilökohtainen
opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Periaatteena on ottaa
huomioon lapsen yksilölliset vahvuudet, tarpeet ja mahdollisuudet oppimiseen,
esiopetukseen ja koulunkäyntiin.
Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esiopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja tehostetun
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tuen antamista, mikäli psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että lapsen opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai
tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa
muuten.
Erityisen tuen päätöstä tarkastellaan vuosittain HOJKS -päivityksen yhteydessä
vähintään kerran lukuvuodessa. Lyhyemmän aikavälin tavoitteena erityisen tuen
antamisessa on palaaminen tehostetun tai yleisen tuen alueelle.
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YLEINEN TUKI

TEHOSTETTU TUKI

ERITYINEN TUKI

Kenelle annetaan

Jokaiselle esiopetukseen
osallistuvalle

Lapselle joka tarvitsee oppimisessaan säännöllistä
tukea tai useita tukimuotoja

Tavoitteet

Turvata lapselle parhaat
edellytykset kasvaa ja oppia

Lapsille, joille yleinen ja
tehostettu tuki ei riitä
(esim. vamma, sairaus,
toimintavajavuus)
Oppimisedellytysten edistäminen, itsetunnon ja oppimismotivaation vahvistaminen

Esiopetuksen toimintatavat /
toimintamuodot

Tukea suunnitelmallisesti
lapsen kasvua ja oppimista.
Ehkäistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista
ja kasautumista.
Yhteistyö ja opetusryhmien Kaikki esiopetuksen yleisen
joustava muuntelu
tuen toimintatavat ja toimin(mm. pienryhmätyöskentely) tamuodot.
Aktiivisen oppimisympäristön luominen
Yksilöllinen ohjaus ja opetuksen eriyttäminen

Vastuut /
työnjako

Käytettävissä
oleva lomake tmv
Yhteistyö

Mahd. päätökset ja
lausunnon

Erityislastentarhanopettajan
konsultaatiopalvelut, lapsen
yksilöllinen ohjaus

Lapsen erityistarpeiden
suunnitelmallinen huomioiTarvittaessa erityislastenminen (ryhmäjako, yksilöllitarhanopettajan konsultaatio nen opetus, erilaiset oppija avustajan työpanos
misvälineet jne)
Ryhmän kanssa työskente- Ryhmän kanssa työskentelevät kasvattajat, erityislas- levät kasvattajat, erityislastentarhanopettaja
tentarhanopettajan konsultaatiopalvelut, tarvittaessa
asiantuntijat
Lapsen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppi(ns. lapsen oma esiopetus- missuunnitelma tehostettua
suunnitelma)
tukea varten
Huoltajat, erityislastentarHuoltajat, oppilashuoltohanopettaja
ryhmä, erityislastentarhanopettaja, mahdolliset erityisasiantuntijat
------Tehostetun tuen taustalla
tulee olla lapsen oppimissuunnitelma ja pedagoginen arvio tai muu asiakirja
mikä edellyttää tehostettua
tukea .

Kaikki esiopetuksen yleisen
ja tehostetun tuen toimintatavat ja toimintamuodot
Erityislastentarhanopettajan
säännöllinen konsultaatio ja
lapsen säännöllinen yksilöllinen ohjaus
Yhteistyö niiden erityisalan
asiantuntijoiden kanssa,
jotka koskevat lasta.
Esiopetuksen kasvattajat,
oppilashuolto ja huoltajat

Henkilökohtainen opetuksen
järjestämistä koskeva suunnitelma (Hojks)
Huoltajat, oppilashuoltoryhmä, erityislastentarhanopettaja, erityisasiantuntijat
Erityisen tuen päätös perustuu
Pedagogiseen arvioon ja
mahd. asiantuntijan antamaan selvitykseen (esim.
lääkäri tai psykologi)
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5. KASVUN JA OPPIMISEN TUKIMUODOT ESIOPETUKSESSA

5.1 Esiopetuksen opetusjärjestelyihin liittyvä tuki erityisopetuksessa
Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta lapsen tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus on erityisen tuen keskeinen pedagoginen osa-alue ja sen tehtävänä on tukea lapsen oppimista. Sellaisen
lapsen, jolle on tehty erityisen tuen päätös, esiopetus ja muu tuki annetaan hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (eli
HOJKS:n) mukaisesti.
HOJKS on erityisen tuen päätöksen suunnitelmallista toimeenpanoa ohjaava pedagoginen asiakirja. Siinä ratkaistaan erityisopetuksen järjestämiseen liittyvät seikat
ja opetukset keskeiset tavoitteet, sisällöt sekä oppimisympäristöön ja opetusmenetelmiin liittyvät tekijät
5.2 Esiopetuksen opetusjärjestelyihin liittyvä tuki pidennetyssä oppivelvollisuudessa
Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden
vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta perusopetuslaissa säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 vuotta.
Tässä tilanteessa huoltajat ohjataan hakemaan sivistysjohtajalta lapselle oppivelvollisuuden pidentämistä ja samalla lapsen ottamista erityisen tuen piiriin. Hakemukseen liitetään lasta tutkineiden asiantuntijoiden lausunnot. Lausunnoissa tulee olla suositus pidennetyn oppivelvollisuuden tarpeesta.
Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella kestää yhden
tai kaksi vuotta. Tarkoitus on vahvistaa lapsen valmiuksia niin, että hän selviytyisi
opiskelustaan perusopetuksessa mahdollisimman hyvin.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat mm. näkö- ja kuulovammaiset sekä muutoin ruumiillisesti tai henkisesti vaikeasti vammaiset tai kehityksessään
viivästyneet lapset. Myös vaikea sairaus voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen.
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Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta. Tämä oikeus alkaa sen vuoden syyslukukauden alussa, jolloin lapsi täyttää viisi vuotta. Tästä syystä päätös oppivelvollisuuden pidentämisestä tarvitaan ennen esiopetuksen alkua, jotta oikeus esiopetukseen voi toteutua. Lapselle tehdään tällöin myös päätös erityisestä tuesta.
Lapsen ohjautuminen riittävän varhain tuen piiriin edellyttää yhteistyötä lapsen
kanssa toimivien eri tahojen välillä.
Lapsen huoltajille tulee antaa ajoissa tietoa pidennetyn oppivelvollisuuden eri
vaihtoehdoista ja valinnan vaikutuksista. Huoltaja päättää, osallistuuko lapsi oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen. Esiopetuksen kesto ja perusopetuksen
aloittaminen tulee suunnitella lapsen edistymisen, tuen tarpeen ja kokonaistilanteen perusteella.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus voidaan järjestää
vaihtoehtoisesti seuraavilla tavoilla:
- Vapaaehtoisen esiopetusvuoden jälkeen lapsi jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa esiopetuksessa ja aloittaa tämän jälkeen perusopetuksen.
- Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä
vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa yhden vuoden,
minkä jälkeen hän aloittaa perusopetuksen.
- 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. Perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta on
tehtävä erillinen hallintopäätös.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle erityistä tukea saavalle lapselle,
laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)
esiopetuksen alkaessa.
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Lapsen esiopetuksen järjestäminen pidennetyssä oppivelvollisuudessa:
1) oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa sinä vuonna, kun lapsi täyttää
viisi vuotta, minkä jälkeen opetus jatkuu varsinaisessa esiopetusryhmässä tai valmentavassa opetuksessa ja sen jälkeen joko yleisopetuksessa tai pienryhmässä.
2) opetus jatkuu oppivelvollisuuteen kuuluvassa esiopetuksessa, jos katsotaan,
että lapsi tarvitsee vielä leikinomaisempaa tekemistä,
3) oppivelvollisuuteen kuuluvassa esiopetuksessa sinä vuonna, kun lapsi täyttää
kuusi vuotta, minkä jälkeen opiskelu jatkuu perusopetuksessa,
4) oppivelvollisuuteen kuuluvassa esiopetuksessa sinä vuonna, kun lapsi täyttää
kuusi vuotta, minkä jälkeen hän opiskelee vielä toisen vuoden esikoulussa; perusopetus alkaisi näin erillisellä hallintopäätöksellä sinä vuonna, kun lapsi täyttää
kahdeksan vuotta. Pidennettyyn oppivelvollisuuteen siirtämistä kannattaa harkita
tarkkaan, jos se tapahtuu vasta ylemmillä luokilla. Syynä voi tällöin olla esim.
loukkaantumisesta aiheutuva kehitysvamma. Jos siirto tapahtuu vasta ylemmillä
luokilla, oppilas voi kerrata jonkin vuosiluokan.
Jos oppilas ei enää kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piirin, tulee tehdä päätös
pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä, jolloin oppilas siirtyy yleisen
oppivelvollisuuden piiriin.
Arviointi pidennetyn oppivelvollisuudessa olevalle oppilaalle voidaan aina antaa
sanallisena.

5.3 Esiopetuksen muu tuki
5.3.1 Kodin kanssa tehtävä yhteistyö
Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen lapsi saa oman
kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Vuorovaikutus kodin kanssa lisää kasvattajan tietämystä lapsesta ja auttaa esiopetuksen
suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Päävastuu lapsen kasvatuksesta on aina hänen huoltajillaan. Kasvattajan tehtävä
esiopetuksessa on tukea kotien kasvatustehtävää ja vastata osaltaan lapsen kasvatuksesta esiopetuksen aikana. Onnistuneen yhteistyön tavoitteena on lapsen
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parhaan etsiminen ja löytäminen. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö perustuu
luottamukselliseen vuorovaikutukseen.
Yhteistyössä huoltajien kanssa muodostetaan yhteinen näkemys lapsen hoidosta
ja kasvatuksesta. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma/ tehostetun tuen
suunnitelma tai hojks tehdään yhdessä huoltajien kanssa syksyisin. Suunnitelma
tarkistetaan ja arvioidaan yhdessä huoltajien kanssa keväällä.
Vastuu kodin kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisestä on esiopetuksen järjestäjällä. Yhteistyön lähtökohtana on eri osapuolien keskinäinen kunnioitus. Kodin
kanssa tehtävässä yhteistyössä otetaan huomioon perheiden erilaisuus, yksilölliset
tarpeet, sekä perheen kieli- ja kulttuuritausta.

Huoltajille annetaan tietoa esiopetuksen opetussuunnitelmasta, esiopetuksen järjestämisestä, lapsen tuen tarpeista ja tuen saannin mahdollisuuksista ja huoltajan
mahdollisuuksista osallistua kodin ja esiopetuksen väliseen yhteistyöhön. Huoltajille tulee antaa tietoa myös esiopetuksen oppilashuollon toiminnasta ja toimintamalleista erilaisissa ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa.

Yhteistyömuotoja voivat olla:
♦ Jokapäiväiset tapaamiset vanhempien kanssa tuonti- ja hakutilanteissa
♦ Keskustelut lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman / tehostetun
tuen suunnitelman / hojks:n laatimiseksi
♦ Ryhmäkohtaiset tiedotteet (viikkosuunnitelmat, kuukausikirjeet)
♦ Vanhempainillat
♦ Juhlat, perheillat, tempaukset yms.
♦ Reissuvihot
♦ Puhelinkeskustelut
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Huoltajalle tulee antaa tietoa lasta koskevien tietojen käsittelyyn, tietojen saantiin
ja niiden luovuttamiseen sekä salassapitoon liittyvistä kysymyksistä. Keväällä
huoltajille tulee antaa tietoa ja mahdollisuus keskustella lapsen koulunkäynnin
aloittamiseen liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisista erityistarpeista lapsen opettajien ja oppilashuollon asiantuntijoiden kanssa.
5.3.2 Esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyö
Yhteistyötä tehdään opetussuunnitelman laadinnassa ja käytännön toimissa. Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen vahvuudet otetaan huomioon pohdittaessa yhteistyömuotoja. Somerolla laaditaan jokaiselle lapselle oppimissuunnitelma, joka
siirtyy lapsen mukana tulevaan kouluun ja luokanopettaja palauttaa sen perheelle
2. luokan keväällä.
Lähialueen koulujen ja päiväkotien kesken laaditaan esi- ja perusopetuksenyhteistoimintasuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään yhteistyön tavoitteet ja
rakenne sekä yleiset toimintaperiaatteet ja – tavat. Yhteistoimintasuunnitelma liitetään osaksi koulukohtaista opetussuunnitelmaa.
Keväällä esiopetuksen opettajat ja tuleva alkuopetuksen opettaja pitävät nivelneuvottelut tulevista oppilaista. Neuvottelut pidetään tutustumispäivän jälkeen.
5.3.3 Tulkitsemis– ja avustajapalveluiden järjestäminen
Vammaisella ja muulla tukea tarvitsevalla lapsella on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät perusopetuslain mukaiset tulkitsemis- ja
avustajapalvelut. Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarkoituksena on taata esiopetuksessa lapselle kasvun ja oppimisen perusedellytykset ja mahdollisimman
esteetön oppimisympäristö.
Lapsi voi tarvita tulkitsemista esim. kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeuden
takia. Hänelle voidaan tarjota myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatikeinoja esim. erilaisia symbolijärjestelmiä.
Tavoitteena on, että toiset lapset ja lapsen kanssa työskentelevät tuntevat lapsen
tavan kommunikoida ja lapsi tulee näin ymmärretyksi.
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Lapsen kanssa työskentelevät suunnittelevat yhdessä kommunikoinnin tuen eri
oppimistilanteissa hyödyntäen asiantuntijoita. Lisäksi suunnitellaan muut tukitoimet ja mahdolliset apuvälineet.
Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestämisestä päättää opetuksen järjestäjä.
Lapsen tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarve, määrä ja laatu arvioidaan lapsen
kasvattajien ja oppilashuollon henkilöstön yhteistyönä hyödyntäen lapsen huoltajan antamia tietoja ja mahdollisten ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja.
Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestämisestä sovitaan yhdessä lapsen huoltajien, esiopetusryhmän kasvattajien ja asiantuntijoiden kanssa ja tämä kirjataan
lapsen suunnitelmiin.
Esim. ryhmässä olevan avustajan antama tuki voidaan suunnata yksittäiselle lapselle tai koko esiopetusryhmälle ja se voi olla osa- tai kokoaikaista tukea. Sen tulee edistää lapsen itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta sekä myönteisen itsetunnon kehittymistä.
5.4 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen
5.4.1 Oppilashuolto
Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Esiopetuksen oppilashuolto on osa muun
varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuollollista jatkumoa
ja se on luonteeltaan sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuollolla
edistetään lapsen tasapainoista ja tervettä kasvua ja kehitystä sekä tuetaan oppimista.
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Oppilashuollon tehtävät ja tavoitteet

- kehittää hyvinvointia tukevaa oppimisympäristöä
- vahvistaa yhteisöllistä toiminta-kulttuuria
- edistämällä huoltajan ja lapsen osallisuutta esiopetusyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä
- suojata mielenterveyttä
- ehkäistä syrjäytymistä
- edistää myönteistä vuorovaikutusta
- edistää keskinäisen huolenpidon ilmapiiriä
- tunnistetaan kasvun ja oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja muita ongelmia

Oppilashuollon tehtävänä on seurata ja tukea jokaisen lapsen kokonaisvaltaista
hyvinvointia ja tarvittaessa tukea lasta ja puuttua hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin yhteistyössä huoltajan kanssa.
Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan.
Oppilashuollon yhteistyössä sovitaan menettelytavoista ehkäisevän lastensuojelutyön ja terveydenhuoltoon kuuluvan erityisen tuen toteuttamisessa. Yhteistyössä
ja toimintaohjeissa tulee ottaa huomioon lapsen kasvun ja kehityksen mahdollinen
vaarantuminen kasvuympäristössä olevien riskitekijöiden johdosta sekä lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus lastensuojelutarpeen selvittämiseksi.
Huoltajalle tulee antaa tietoa oppilashuoltotyöstä ja siitä, miten lasta koskevan
oppilashuollollisen asian vireillepano ja valmistelu tapahtuu.
Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu Somerolla vähintään kerran toimintakaudessa
(=2 kertaa vuodessa) ja perustellusta syystä aina tarpeen mukaan. Oppilastyöryhmään kuuluu esiopetusyksikön esimies, esiopetusryhmän kasvattaja, lastenneuvolan terveydenhoitaja, erityislastentarhanopettaja sekä lapsiperhepsykologi.
Oppilashuoltotyöryhmään voidaan tarvittaessa kutsua käsiteltävään asiaan liittyviä
asiantuntijoita.
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Esiopetuksen ruokailu
Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Ruokailuhetki on lapselle tärkeä ja se tukee lapsen tervettä kasvua ja kehitystä osana esiopetusta.
Ruokailun järjestämisessä ja ohjauksessa otetaan huomioon ruokailun terveydellinen ja sosiaalinen merkitys, terveys-, ravitsemus- ja tapakasvatuksen tavoitteet
sekä ruokailutauon virkistystehtävä. Lapsille annetaan mahdollisuus osallistua
ruokailun suunnitteluun ja toteuttamiseen, mikä tukee osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Mikäli lapsi tarvitsee erityisruokavaliota, tulee huoltajien toimittaa lääkärintodistus tai joissakin tapauksissa terveydenhoitajan todistus päiväkodin henkilökunnan kautta keittiöhenkilökunnalle.
5.4.2 Turvallisuuden edistäminen
Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on lasten ja esiopetuksen henkilöstön turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa. Oppimisympäristön turvallisuuden edistäminen on osa yhteisön
toimintakulttuuria. Se tulee ottaa huomioon kaikessa toiminnassa.
Oppilashuollon tavoitteena on tukea toimintakyvyn säilymistä myös fyysistä ja
psyykkistä turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa. Erilaisissa ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa sekä niiden edellyttämässä jälkihoidossa huolehditaan
lapsen ja koko yhteisön tarvitsemasta psykososiaalisesta tuesta.
Kaikille esiopetuksessa työskenteleville kuuluu väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy sekä siihen puuttuminen. Väkivalta, kiusaaminen tai häirintä voi olla
suoraa tai epäsuoraa sanallista tai fyysistä voimankäyttöä tai sosiaalista manipulointia, joka loukkaa ihmisen fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista koskemattomuutta. Tekijänä voi olla lapsi, aikuinen tai esiopetusyhteisön ulkopuolinen henkilö.
Kiusaamisesta löytyy tarkempaa tietoa esiopetusyksikön turvallisuussuunnitelmasta
Fyysistä turvallisuutta edistetään huolehtimalla rakennukseen, opetustiloihin, välineisiin, opetusjärjestelyihin, opetustilanteisiin sekä esiopetusyhteisön ulkopuolella tapahtuvaan esiopetukseen liittyvistä turvallisuustekijöistä. Turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös esiopetuksen kuljetuksiin, tapaturmien ennaltaehkäisyyn ja tietoturvallisuuteen liittyvät tekijät.
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Esiopetuskuljetukset ovat osa esiopetuksen oppilashuoltoa. Niitä koskeva tarkempi ohjeistus löytyy Someron kaupungin koulukuljetusoppaasta.
Turvallisuuden edistämisessä ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisyssä otetaan huomioon sekä turvallisuutta ohjaava lainsäädäntö, esiopetukseen laaditut turvallisuusohjeet että muut paikalliset turvallisuutta koskevat linjaukset. Oppilashuollon yhteistyössä sovitaan tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ensiapuun, hoitoon ohjaukseen ja tapaturmien seurantaan liittyvistä menettelytavoista. Niistä annetaan tietoa lapselle ja huoltajalle.
Esiopetuksen turvallisuutta ohjaavat myös työturvallisuuslaki ja sen mukainen
työsuojelun toimintaohjelma. Muita turvallisuutta ohjaavia säädöksiä ovat pelastuslain- ja asetuksen edellyttämä ajan tasalla oleva pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelmasta on tiedotettava esiopetuksen koko henkilökunnalle.
Esiopetuksen järjestäjä vastaa siitä, että esiopetuksessa on turvallisuutta koskevat
toimintaohjeet.
5.4.3 Henkilötietojen käsittely, salassapito ja tietojen luovuttaminen
Henkilötietojen käsittelyssä lähtökohtana on luottamuksellisuus ja yhteistyö lapsen huoltajan kanssa.
Kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä lasta koskevaa asiaa, asian käsittelyyn voivat osallistua ne lapsen opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin lapsen asian käsittely välittömästi kuuluu. Esiopetuksessa lapsen asian käsittelyn voidaan katsoa kuuluvan välittömästi lisäksi päiväkodin
johtajalle, esiopetuksen opettajalle ja erityislastentarhanopettajalle. Lapsen huoltajan tai muun laillisen edustajan kirjallisella suostumuksella tai niin kuin laissa
erikseen säädetään lapsen asian käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia
tahoja ja ratkaisu asian käsittelyyn osallistuvista tehdään kuitenkin kunkin käsiteltävän asian ja aiheen perusteella erikseen.
Käsiteltäessä yksittäistä lasta koskevaa asiaa oppilashuoltotyössä kirjataan asian
vireille panija, aihe, päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut, asian käsittelyyn osallistuneet sekä se, mitä tietoja ja kenelle oppilaasta on annettu. Henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä opetuksen järjestäjä.
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Oppilashuoltotyössä käsitellään monia lasta ja hänen perhettään koskevia tietoja,
jotka ovat lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä. Salassapidolla tarkoitetaan
asiakirjan pitämistä salassa ja kieltoa ilmaista tieto suullisesti eli vaitiolovelvollisuutta sekä kieltoa käyttää salaista tietoa omaksi eduksi tai toisen vahingoksi.
Salassa pidettäviä ovat mm. tiedot lasten ja heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista, kuten elintavoista, vapaa-ajan harrastuksista, perhe-elämästä,
poliittisesta vakaumuksesta, yksityiselämän piirissä esitetyistä mielipiteistä ja
osallistumisesta yhdistystoimintaan, sekä tiedot taloudellisesta asemasta, terveydentilasta ja vammaisuudesta.
Salassa pidettäviä ovat myös tiedot tehostetun ja erityisen tuen antamisesta sekä
tuen antamiseen liittyvät muut tiedot. Salassa pidettäviä ovat myös oppilashuoltoa
koskevat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot, tiedot lapselle suoritetusta psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta. Lapselle esiopetuksen päätteeksi annettavat osallistumistodistukset ovat julkisia.
Salassapitovelvollisia ovat sekä esiopetuksen että päivähoidon henkilöstö, esiopetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, terveydenhuollon edustajat, harjoittelijat, koulukuraattorit ja koulupsykologit.
Oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on salassapitosäännösten estämättä myös esiopetuksessa oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja perusopetuslain mukaisesta esiopetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot.
Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta
tiedosta, joka on välttämätön lapsen itsensä tai muiden lasten turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava tieto voi koskea muun muassa sellaista lapsen sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa huomioon. Vaikka tiedon luovuttamiselle
olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja luottamuksen rakentamiseksi ja turvaamiseksi on syytä pyrkiä aina ensisijaisesti hankkimaan huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen.
Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen
kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja pyytää myös muilta tahoilta.
Esiopetuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada maksutta lapsen esiopetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaali- ja ter47

veydenhuollon viranomaiselta, muulta sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä.
Jos lapsi siirtyy toisen opetuksen järjestäjän perusopetuslain mukaisesti järjestämään opetukseen, myös esiopetukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on
salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle. Uudella
opetuksen järjestäjällä on myös pyynnöstä oikeus saada vastaavat tiedot. Tämä
koskee esim. tilannetta, jossa lapsen kotikunta vaihtuu ja tässä yhteydessä myös
esiopetuspaikka.
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6. ERI KIELI JA KULTTUURIRYHMIEN SEKÄ ERI KOULUTUSTEHTÄVÄN MUKAINEN
ESIOPETUS JA VIERASKIELINEN ESIOPETUS
6.1 Maahanmuuttajat
Maahanmuuttajalapsella tarkoitetaan sekä Suomeen muuttaneita että Suomessa
syntyneitä maahanmuuttajataustaisia lapsia. Esiopetusikäisen maahanmuuttajalapsen opetus on mahdollista järjestää muun esiopetuksen yhteydessä. Lapsen
taustat mm. äidinkieli ja kulttuuri sekä maahanmuuton syy ja maassaoloaika otetaan huomioon, vaikka opetuksessa toteutetaan esiopetuksen yleisiä kasvatus- ja
oppimistavoitteita. Esiopetuksessa tuetaan lapsen suomenkielen kehittymistä ja
mahdollisuutta kasvaa kahteen kulttuuriin. Keskeisenä tavoitteena mahdollisimman toimivat suomenkielen taito kaikilla kielen osa-alueilla.
Lapsen oman äidinkielen ja kulttuuritaustan säilyttämisen vastuu on ensisijaisesti
perheellä.
Maahanmuuttajien opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden taustat ja lähtökohdat, kuten äidinkieli ja kulttuuri sekä maahanmuuton syy ja maassaoloaika. Opetuksen tulee tukea oppilaan kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi
jäseneksi. Maahanmuuttajalapsilla noudatetaan Someron maahanmuuttajaoppilaiden opetussuunnitelmaa.
Maahanmuuttajataustaisilla lapsilla, joiden suomen kielen taito ja / tai muut valmiudet eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen on mahdollista osallistua perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Opetusta annetaan 6 10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille 1000 tuntia. Kyseisen opetuksen järjestäjä päättää perusopetukseen valmistavan opetuksen muodostamisesta. Lisäksi lapsia voidaan integroida heidän ikätasoa vastaaviin esi- tai perusopetuksen opetusryhmiin kotouttamisen ja suomen kielen kehittymiseksi.
Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota kielen
kehittymiseen. Pääpaino on suomi toisena kielenä. Lapsen kielitaitoa arvioidaan
kuvausasteikolla, joka on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät
Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.
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6.2 Viittomakieliset
Viittomakielisessä opetuksessa lasten kielitausta voi olla jokin seuraavista: viittomakieli äidinkielenä, ensikielenä tai toisena kielenä. Viittomakielinen esiopetus
toteutetaan muun opetuksen yhteydessä. Lapsen kielitausta otetaan huomioon
laadittaessa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaa, tehostetun tuen suunnitelmaa tai hojksia. Kasvatuksen ja opetuksen myötä lapselle tulee antaa mahdollisuus omaksua viittomakielinen kulttuuriperintö.
Esiopetuksen kielelliset tavoitteet ovat samat sekä viittomakielessä että muussa
esiopetuksessa. Kielelliset tavoitteet saavutetaan aikuisen ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa. Siinä tulee ottaa huomioon, että lapsen kanssa viestitään pääasiallisesti visuaalisen kanavan kautta. Normaalin lapsiryhmän esiopetus toteutetaan
siten, että viittomakielinen lapsi voi osallistua siihen mahdollisimman täysipainoisesti. Viittomakielisen opetuksen ja kasvatuksen turvaamiseksi apuna käytetään
viittomakielen ja tulkkauksen hallitsevaa henkilökohtaista avustajaa.
6.3 Romanikieliset
Romanilasten esiopetus toteutetaan muun esiopetuksen yhteydessä. Heille annettavassa esiopetuksessa otetaan huomioon romanikulttuurista johtuvat erityistarpeet ja annetaan mahdollisuuksien mukaan romanikielen opetusta.
Romanikielen opetuksen tarkoituksena on vahvistaa romanilapsen identiteettiä ja
kulttuuritietoisuutta sekä antaa hänelle mahdollisuus toimivaan kaksikieliseen
kulttuuri-identiteettiin.
6.4 Erityiseen maailmankatsomukselliseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään
perustuva esiopetus
Erityiseen maailmankatsomukselliseen järjestelmään perustuvassa opetuksessa
noudatetaan perusopetuslain 11§:n 4 momentin ja perusopetuslain 14§:n määräyksiä esiopetuksen sisällöstä, ellei järjestelmälupa oikeuta poikkeamaan niistä.
Someron kaupungissa ei toistaiseksi järjestetä esiopetusta, joka perustuisi johonkin erityiseen pedagogiikkaan esim. montessori.
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6.5 Vieraskielinen esiopetus ja kotimaisten kielten kielikylpy
Somerolla ei tällä hetkellä ole kielikylpy tai vieraskielisiä päiväkoteja.

7 ARVIOINTI ESIOPETUKSESSA

Esiopetuksessa arviointi perustuu siihen, miten esiopetuksen yleiset tavoitteet ja
mahdolliset lapsen omat henkilökohtaiset tavoitteet (esiopetuksen oppimissuunnitelma, entinen LEOPS) toteutuvat. Arvioinnissa painotetaan kuitenkin lapsen
kasvu- oppimisprosessin edistymistä, pikemmin kuin vain tavoitteiden saavuttamista.
Esiopetuksessa arvioinnin kohteena ovat:
♦ lapsen kokonaiskehitys
♦ toiminnan suunnittelu ja toteutus
♦ kasvattajayhteisön toiminta
♦ opetussuunnitelma
♦ kodin ja esiopetuksen välinen yhteistyö
♦ esiopetuksen ja koulun välinen yhteistyö
Arviointia tekee lapsi itse, lapsiryhmä, opettaja, yksikön henkilökunta, vanhemmat
/ huoltajat ja muut yhteistyötahot. Se toteutuu vuorovaikutuksena ja tavoitteena
on keskusteleva, rehellinen ja avoin ilmapiiri. Arvioinnin tulos muodostaa pohjan
uudistuvalle toiminnalle sekä elävälle ja kehittyvälle esiopetussuunnitelmalle. Sen
tehtävänä on ohjata toimintaa annettujen tavoitteiden mukaisesti; kannustaa, rohkaista ja toimia tietokanavana kodin, esiopetuksen ja koulun välillä.

7.1 Lapsen arviointi
Arvioinnin tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, oppimisprosessia sekä
myönteisen minäkuvan syntymistä. Se antaa palautetta niin lapselle, vanhemmille
kuin opettajille.
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Esiopetuksessa arvioidaan lapsen kokonaiskehitystä. Arvioinnin lähtökohtana on
lapsen omat edellytykset. Se koskee laajasti lapsen kehityksen ja päivittäisen
elämän eri osa-alueita, ei vain tietopohjaisia sisältöalueita. Arviointia tehdessä ei
seurata vain sitä mitä lapsi osaa itsenäisesti vaan myös sitä mitä hän osaa muiden
avustamana.
Arvioinnin tulee olla monitahoista. Se suoritetaan keskustellen, haastatellen ja havainnoiden. Arvioinnin avulla pystytään tunnistamaan ja havaitsemaan mahdolliset oppimisvaikeudet ja ohjata lapsi asiantuntijan arviointiin.
7.2 Lapsen oma arviointi
Esiopetus kehittää lapsen edellytyksiä itsearviointiin. Lapsen oma arvio kannustaa
lasta ja kasvattaa hänen oppimismotivaatiotaan. Se antaa lapselle tietoa omasta
oppimisestaan, edistää kasvua, lisää itsetuntemusta ja auttaa tunnistamaan omat
vahvuutensa.
Lapsen omaa arviointia kehitetään keskustelemalla lapsen kanssa, tekemällä
kysymyksiä ja kiinnittämällä huomio lapsen omaan toimintaan ja suorituksiin.
Itsearvioinnin sisältöjä voivat olla:

♦ millainen minä olen
♦ mitä olen oppinut
♦ miten olen oppinut
♦ missä olen onnistunut parhaiten - epäonnistunut
♦ mitä haluaisin oppia – tutkia – kokeilla vielä
♦ missä haluaisin tulla paremmaksi - taitavammaksi
♦ mistä asioista pidän – en pidä
♦ mitä pelkään
♦ mikä on mukavaa
♦ mikä on vaikeaa
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7.3 Toiminnan ja opetuksen arviointi
Toiminnan arviointi perustuu opetussuunnitelman tavoitteisiin. Arvioinnin tulisi
olla mukana jo toiminnan suunnittelussa, itse toiminnassa sekä lopputulosten
arvioinnissa. Arvioijina toimivat, paitsi toiminnan suunnittelija ja toteuttaja, myös
yksikön henkilökunta, lapset ja heidän vanhempansa. Tätä kautta löytyvät kehittämismahdollisuudet niin yksittäisen työntekijän kuin koko työyhteisönkin ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen.
Päivähoidon asiakaskyselyt (esim. tyytyväisyyskysely) ovat tärkeä osa toiminnan
arviota. Niiden kautta löytyy monenlaisia toiminnan kehittämistarpeita eri näkökulmista ja ne toimivat edelleen keskustelujen pohjana vanhempien kanssa.
ARVIOINTI EI OLE ARVOSTELUA VAAN VÄLINE KEHITTYMISEEN JA KEHITTÄMISEEN!
7.4 Esiopetustodistus
Esiopetusvuoden päättyessä keväällä lapsi saa todistuksen. Todistuksessa ei arvioida esiopetuksen suoritusta, vaan se sisältää tiedot siitä, milloin esiopetus on
käyty ja missä. Todistus on vapaasti muotoiltavissa kuvineeen.
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LIITTEET
Lapsen yleinen esiopetuksen oppimissuunnitelma
Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten
Lapsen esiopetuksen pedagoginen arvio
Lapsen esiopetuksen pedagoginen selvitys
Lapsen henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (Hojks)
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