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1. JOHDANTO

Tervetuloa tutustumaan Askolan kunnan esiopetussuunnitelmaan, jonka tarkoituksena on toimia
työyhteisömme käsikirjana ja tiedonlähteenä vanhemmille. Esiopetussuunnitelman ovat laatineet
Askolan

kunnan

esiopetusryhmien

opettajat,

kiertävä

erityislastentarhanopettaja

ja

varhaiskasvatusjohtaja. Askolan kunnan esiopetussuunnitelma perustuu opetushallituksen laatimiin
opetussuunnitelman perusteisiin, 2010 (n:51/011/2010), kuntatason ohjeisiin sekä työyhteisömme
yhteiseen pedagogiseen pohdintaan ja sopimuksiin.

2. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET

Valtakunnallisen esiopetussuunnitelman tehtävänä on edistää laadukkaan ja yhtenäisen esiopetuksen
yhdenvertaista toteutumista koko maassa. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tulee
muodostaa lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Laadukkaan
kokonaisuuden lähtökohta on, että esiopetuksen henkilöstö tuntee oppimisen polun eri vaiheet.
Siirtymävaiheet päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kouluun suunnitellaan hyvin ja kotien
kanssa tehdään yhteistyötä. Esiopetuksen tulee edistää mahdollisimman suotuisia kasvu-, kehitys- ja
oppimisedellytyksiä. Esiopetuksessa otetaan huomioon lasten erilaiset kielelliset, kulttuuriset ja
katsomukselliset taustat ja jokaiselle lapselle luodaan tasavertaiset lähtökohdat oppimiselle ja koulun
aloittamiselle.
Esiopetuksen tavoitteena on leikin kautta oppiminen, lapsen minäkuvan vahvistaminen,
oppimisvalmiuksien

kehittyminen

ja

oppimisvaikeuksien

ennaltaehkäiseminen.

Esiopetus

suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokea ja oppia uutta.
Ryhmässä toimiessa lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät. Lapsi opettelee vastuullisuutta, yhteiselämän
pelisääntöjä ja hyviä tapoja. Esiopetuksessa tutustutaan omaan kulttuuriin ja lähiympäristöön
esimerkiksi vuodenaikoihin liittyvien juhlien ja retkien avulla. Leikkien ja ryhmässä toimien lapsen
tiedot, taidot ja kokemukset lisääntyvät.
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2.1 Lapsen puheenvuoro





KOSKA ESKARISSA ON
KIVAA…
KOSKA TÄÄLLÄ VOI
LEIKKIÄ…
OPETTELLAAN KOULUUN
MENEMISTÄ…

Miksi käyt eskaria?






HALUAN TIETÄÄ MISTÄ
LAUTA ON TEHTY, MISTÄ
PUTKET ON TEHTY JA KUIN
KUUMA AURINKO ON
LÄHELTÄ…..
PÄKKÄRIN TRAMPALLA…
PELAA TIETOKONEELLA
HERTAN MAAILMA…
HALUAN OPPIA KELLON…

Mitä haluaisit tehdä, oppia eskarissa?



TYKKÄÄN:

ASKARTELEMISESTA, PELAAMISESTA,
LAULAMISESTA, PIIRTÄMISESTÄ,
AIKUISISTA, ITSESTÄNI…


EN TYKKÄÄ:

JOS KAIKKI VALOT SAMMUIS EIKÄ
MENIS ENÄÄ PÄÄLLE, LÄLLYISTÄ
TEHTÄVISTÄ, KIUSAAMISESTA, KUN
AINA VAAN TEHÄ LÄKSYJÄ…




PELAA TIETOKONEELLA HERTAN
MAAILMA…
HALUAN OPPIA KELLON…

Mistä tykkäät, mistä et?

4






NO JUONI JOTAIN…
MIETTII SILLE JOTAIN, MIETTII
OPETUSTA…
PITÄÄ PUHUU, ETTÄ PÄÄSEEKS
JOLLEKI VAI EI…
SUUNNITTELLAAN ENSIN, MITÄ
OPETTELLAAN NIILLE OPPILAILLE…

Mitä tarkoittaa opetussuunnitelma?





OPITAAN YMPÄRISTÖSTÄ…
OPPIMISALUE…
MISSÄ OLLAAN, TILA…
TYÖPÖYTÄ…

Mitä tarkoittaa oppimisympäristö?







PITÄ TEHÄ YKS
JUTTU, MITÄ OLLAAN
TAVOITETTU…
VARMAAN JOKU
ELÄIN; EHKÄ
KÄÄRME…
TUTTU SANA; MUT EN
MUISTA; MITÄ SE
TARKOITTAA…



Mitä tarkoittavat tavoitteet?

5

2.2 Esiopetuksen järjestäminen

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään
esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavan toimintaan. Esiopetusta tarjotaan neljä
tuntia päivässä peruskoulujen toiminta-aikoina vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetus on osa
varhaiskasvatusta, mutta samalla silta koulumaailmaan. Askolan esiopetusryhmät toimivat
Kirkonkylässä, Monninkylässä ja Särkijärvellä. Esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä voidaan
hakea myös esiopetuksen lisänä tarvittavaa kunnallista päivähoitoa.

2.3 Esiopetuksen arvoperusta

Esiopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Me Askolassa näemme
lapsuuden ainutlaatuisena aikana ja jokaisen lapsen vertaisryhmänsä ainutkertaisena yksilönä.
Ymmärrämme erilaisuuden käsitteen ja pyrimme yhdessä luomaan jokaiselle lapselle hyvän päivän
juuri tänään. Lapsilla on oikeus oppia sekä rakentaa käsitystä itsestään ja maailmasta omien
lähtökohtiensa mukaisesti. Pidämme lapsien omia käsityksiä ja mielipiteitä tärkeinä ja he pääsevät
osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Rohkaisemme lapsia yhdessä tekemiseen ja
yhteisöllisyyteen.
Esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien yhteistyö auttaa turvaamaan lasten hyvinvointia. Pyrimme
avoimeen ja kunnioittavaan suhtautumiseen erilaisiin perheisiin, sekä kotien erilaisiin katsomuksiin,
uskontoihin, perinteisiin ja kasvatusnäkemyksiin. Tämä on rakentavan vuorovaikutuksen ja
opetuksen perusta.

2.4 Oppimiskäsitys

Oppimisen lähtökohtana ovat kunkin lapsen aiemmat kokemukset ja hänen osaamisensa. Lapset
omaksuvat uusia tietoja ja taitoja vuorovaikutuksessa toisten lasten, opettajien, eri yhteisöjen ja
lähiympäristön kanssa. Myönteiset tunnekokemukset, ilo ja uutta luova toiminta, missä sama asia
voidaan käsittää ja tulkita monella eri tavalla, edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa
osaamista. Tavoitteena on, että uusien tietojen ja taitojen oppiminen herättää lapsissa halun oppia
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lisää. Esiopetusikäisillä oppiminen on vielä pitkälti mallioppimista, jäljittelyä, joten opettajan tulisi
olla oppimisen tukijana ja lapsen oppimisesta vastuussa.

3. KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

3.1 Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa
kokonaisuutta.

1.
OSALLISTUMINEN
JA VASTUULLISUUS

6. MONILUKUTAITO

2. AJATTELU JA
OPPIMINEN

5. ITSESTÄ
HUOLEHTIMINEN
JA ARJEN TAIDOT

3. TIETO- JA
VIESTINTATEKNOLOGINEN
OSAAMINEN

4. KULTTUURINEN
OSAAMINEN,
VUOROVAIKUTUS
JA ILMAISU

1. Esiopetuksessa kehitetään lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja.
2. Esiopetuksessa rohkaistaan ja autetaan lapsia kehittämään ajattelun ja oppimisen taitoja sekä
vahvistetaan lasten luottamusta omaan osaamiseensa.
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3. Esiopetuksessa tuetaan tieto- ja viestintäteknologian avulla lasten vuorovaikutustaitoja,
oppimisen taitoja sekä vähitellen kehittyvää kirjoitus- ja lukutaitoa.
4. Esiopetuksessa juhlat, leikit ja yhteistyöhön perustuva toiminta luovat mahdollisuuksia
harjoitella käyttäytymistä eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa.
5. Esiopetuksessa lapsia ohjataan edellytystensä mukaan huolehtimaan itsestään, toisista, omista
tavaroista ja yhteisestä ympäristöstä.
6. Esiopetuksessa lasten kuvalukutaidon, kirjoittamisen, lukemisen ja numeerisen lukutaidon
sekä medialukutaidon kehittymistä tuetaan rikkaalla tekstiympäristöllä, lasten tuottamalla
kulttuurilla ja lapsille soveltuvien kulttuuripalvelujen avulla.

3.2 Oppimisympäristö

Oppimisympäristöllä tarkoitetaan esiopetuksessa tiloja, paikkoja, välineitä, yhteisöjä ja käytäntöjä,
jotka tukevat lasten kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Oppimisympäristö on fyysisen, sosiaalisen
ja psyykkisen ympäristön luoma kokonaisuus. Henkilökunnan tehtävänä on muokata ympäristöä
siten, että se toimii lasten leikin, oppimisen ja muun toiminnan mahdollistajana, aktivoijana,
elämyksellisenä tilana, tutkimuskohteena sekä dokumentoinnin alustana. Lapsi muokkaa myös omaa
oppimisympäristöään yhdessä lapsiryhmän ja esiopetuksen henkilöstön kanssa kasvunsa,
kehityksensä ja kiinnostuksensa mukaan. Lasten näkemystä kunnioitetaan ja opettajalla tulee olla
taito nähdä esiopetuksen oppimisympäristö myös lapsen näkökulmasta. Rakennettu ympäristö,
esiopetuspaikan lähiympäristö sekä arkkitehtuurisesti arvokas kulttuuriympäristö välittävät lapsille
kulttuuriperintöä. Askolassa jokaisen esiopetusyksikön lähellä on myös luontoa, jota voidaan tutkia.
Lähimetsikkö on hyvä paikka luonnossa liikkumisen harjoitteluun ja lapsille mieluisa leikkipaikka.
Yhteistyökumppaneiden kuten kirjasto, koulu, päiväkoti, Askola Areena ja seurakunta, tarjoamat
mahdollisuudet käytetään hyväksi osana monipuolista ja monimuotoista oppimista.

Esiopetusryhmässä

työskentelevä

henkilökunta

toimii

mallina

vuorovaikutussuhteissa.

Esiopetusryhmän aikuiset ovat kiinnostuneet myös lasten keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja sen
tukemisesta. Psyykkisen esiopetusympäristön avoin ja luottamuksellinen tunneilmapiiri innostaa
lasta leikkimään, liikkumaan, tutkimaan ja toimimaan itse. Esiopetuksen myönteinen ja kannustava
ilmapiiri tukee lapsen kehitystä yhteisön jäseneksi. Henkilökohtainen huomiointi päivän aikana luo
edellytyksen turvantunteen kokemiselle. Esiopetusympäristö mahdollistaa ison ryhmätoiminnan
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lisäksi pienryhmätoiminnan sekä lapsen ja opettajan välisen vuorovaikutuksen opetustilanteissa.
Ryhmiä jaetaan kehitystason mukaan siten, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen.

3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa

Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeä osa esiopetusta. Yhteistyöllä varmistetaan esiopetuksen
laatua ja lasten sekä vanhempien osallisuutta. Yhteistyön tavoite on, että esiopetus, muu
varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat johdonmukaisen, lapsen kasvua ja oppimista tukevan
jatkumon. Yhteistyön toimivuus, molemminpuolinen kunnioitus, luottamus ja avoimuus ovat
lähtökohtia hedelmälliselle kasvatuskumppanuudelle. Aikuisten yhteisenä tavoitteena tulee aina olla
lapsen paras.
Esiopetusvuoden yhteistyö Askolassa alkaa ”nokannäyttöpäivänä” huhtikuussa, joka on tulevien
eskareiden tutustumiskäynti. Samalla järjestetään vanhemmille infotilaisuus. Tästä tulee
esiopetukseen ilmoittautuneille kutsu kotiin.
Vanhempainilta järjestetään syksyllä esiopetusvuoden alkaessa. Vanhempainillassa kerrotaan
tarkemmin esiopetusvuoden toimintaperiaatteista ja pedagogisista suunnitelmista.
Esiopetusvuoden alussa syksyllä laaditaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen esiopetuksen
oppimissuunnitelma (LEOPS). Keväällä suunnitelman toteutumista arvioidaan ja tarvittaessa
täydennetään. LEOPS asiakirja siirtyy vanhempien luvalla tulevalle opettajalle.
Lasten päivästä, kasvusta ja kehityksestä keskustellaan lisäksi päivittäin kun vanhemmat tuovat tai
hakevat lapsia. Esiopetuksen ja kodin välillä kulkevat lisäksi viestit joko sähköisinä tai paperisina
versioina. Lisäksi toimintaamme kuuluvat erilaiset juhlat ja muut tapahtumat, joihin perheet ovat
tervetulleita osallistumaan.
Tavoitteena on, että opetuksen, oppimisen tuen, sekä oppilashuollon järjestämisen kannalta keskeinen
tieto siirtyy lapsen siirtyessä yksiköstä toiseen tai kouluasteelta toiselle. Esiopetuksen
siirtymävaiheissa hyödynnetään aikaisempien ja tulevien opettajien asiantuntemusta lapsen kasvun
ja oppimisen etenemisestä ja tukemisesta. Ennen esiopetusvuoden alkua Askolan kunnassa
järjestetään varhaiskasvatus- ja esiopetushenkilöstön välillä siirtymäkeskustelut.
Esiopetuksessa on käytössä kolmiportaisen tuen malli, jolla jokainen lapsi saa tarvitsemansa yleisen,
tehostetun tai erityisen tuen (katso kohta 5 lapsen kasvun ja oppimisen tuki).
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3.4 Askolan esiopetuksen vuosikello

• MARRASKUU

• TAMMIHELMIKUU

ESIOPETUKSESTA
KOULUUN TYÖRYHMÄN
TAPAAMINEN JA TUEN
TARPEET

VANHEMPAINILTA
LEOPS KESKUSTELUT
ALKUKARTOITUKSET

KOULUVALMIUKSIEN
KARTOITTAMINEN
ESIOPETUKSEEN JA
KOULUUN
ILMOITTAUTUMINEN
ESIOPETUKSESTA
KOULUUN TYÖRYHMÄN
TAPAAMINEN JA TUEN
TARPEET

NOKANNÄYTTÖPÄIVÄ
TIEDONSIIRTOPALAVERIT
LEOPS KESKUSTELUT

• ELO-,SYYS- JA
LOKAKUU

• HUHTITOUKOKUU

Kuvio 1. Esiopetuksen vuosikello
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4. ESIOPETUKSEN TOTEUTTAMISEN PERIAATTEET

4.1 Monipuoliset työtavat

Ohjattu ja lasten omaehtoinen leikki sekä havainnolliset, lasten aktiivisuutta ja luovuutta edistävät
työtavat ovat olennainen osa esiopeuksen toimintaa. Tuemme oppimista monipuolisilla työtavoilla ja
ohjaamme lasta arvioimaan oman oppimisensa edistymistä. Ohjaamme lapsen oppimista,
konkreettista kokeilemista, tutkimista, aktiivista osallistumista sekä muuta tiedon hankintaa ja
ongelmien ratkaisemista vuorovaikutuksessa aikuisen ja vertaisryhmän kanssa. Lapsi harjoittelee
pohtimaan syy-seuraussuhteita ja tekemään johtopäätöksiä. Esiopetuksen työskentely perustuu
leikinomaiseen, lapsen kehitystasosta lähtevään toimintaan. Leikki on lapsen tapa tutkia, hankkia
tietoa, käsitellä tunteita ja hallita maailmaa. Lapsi ammentaa voimavaroja leikkeihinsä mm. saduista,
loruista, musiikista, draamasta, kuvallisesta ilmaisusta ja arjen kokemuksista. Työtapoja kehitetään
esiopetusyhteisössä henkilöstön itsearvioinnin sekä vanhemmilta ja lapsilta saadun palautteen
perusteella.

4.2 Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena

Arvioinnilla on esiopetuksessa kaksi tehtävää: sen avulla suunnitellaan ja kehitetään opetusta sekä
tuetaan kunkin lapsen hyvinvointia, kasvua ja oppimista. Arviointiin kuuluu havainnointi,
dokumentointi, arviointipäätelmät ja palaute. Arvioinnin avulla määritetään, miten asetetut tavoitteet
on saavutettu sekä tunnistetaan toiminnan vahvuuksia ja nostetaan esiin kehittämistarpeita. Opettaja
seuraa kunkin lapsen kehittymistä ja oppimista esiopetusvuoden aikana. Seuranta perustuu jatkuvaan
havainnointiin ja dokumentointiin sekä vanhempien havaintoihin lapsesta. Tämän pohjalta opettaja
suuntaa opetusta ja oppimisympäristöjä sekä lapsen mahdollisesti saamaa tukea.

Esiopetuksen työvälineitä ammatillisuuden ja laadukkaan toiminnan kehittämisessä ja arvioimisessa
ovat erilaiset työyhteisökoulutukset, suunnittelupäivät ja palaverit. Näillä kaikilla pyritään
parantamaan toimintaa ja sen laatua.
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Lapsille annetaan lukuvuoden päätteeksi esiopetuksen osallistumistodistus, johon ei kuitenkaan
merkitä lapsen persoonaan, oppimisen etenemiseen tai lapsen toimintaan liittyviä kuvauksia.

4.3 Esiopetuksen oppimiskokonaisuudet

Esiopetus on luonteeltaan eheytettyä opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista
oppimiskokonaisuuksista. Esiopetukselle asetetut yhteiset tavoitteet on ryhmitelty viideksi
kokonaisuudeksi. Kuhunkin kokonaisuuteen on koottu tavoitteita, joilla on toisiinsa liittyviä
opetuksellisia ja kasvatuksellisia tehtäviä.

4.3.1 Ilmaisun monet muodot

Esiopetuksen tehtävä on kehittää lasten ilmaisua musiikillisen, kuvataiteellisen, käsityön sekä
suullisen ja kehollisen ilmaisun perustaitoja harjoittelemalla.
Esiopetuksen

musiikillinen

toiminta

on

monipuolista ja moniaistista ja sen tavoitteena
on vahvistaa lasten kiinnostusta ja suhdetta
musiikkiin. Lapsille tarjotaan kokemuksia
heidän omista musiikillisista taidoistaan laulun,
tanssin, liikkeen, soiton ja oman musiikin luomisen
avulla.
Esiopetuksessa harjoitellaan käsitöiden tekemistä
ja erilaisten työvälineiden käyttöä. Lasten kanssa
kokeillaan
materiaalien

sekä

kovien

käyttöä

ja

että

pehmeiden

opetellaan

niiden

käsittelyssä tarvittavia tekniikoita ja perustaitoja.
Esiopetuksessa tuetaan lasten kuvallisen ajattelun
ja

kuvailmaisun

kehittymistä

tekemällä,

tulkitsemalla ja arvioimalla erilaisia kuvia. Lapsia rohkaistaan kokeilemaan erilaisia kuvan tekemisen
tapoja, välineitä ja materiaaleja. Taiteellinen kokeminen vahvistaa lapsen kulttuuri- identiteettiä ja
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ymmärrystä

omasta

kulttuuriperinnöstään

ja

kulttuurien

monimuotoisuudesta.

Antamalla

mahdollisuuksia taiteellisiin elämyksiin ja kokemuksiin opettaja rohkaisee lasta hänelle ominaiseen
luovaan ilmaisuun ja mielikuvituksen käyttöön. Lapsen omaa ilmaisua tuodaan esille ja se näkyy
ympäristössä lasten töiden esille asettelussa. Taiteellisessa kokemisessa tekemisen prosessi itsessään,
yllätykset ja ilo ovat tärkeitä, ei niinkään lopputulos.
Lapsia rohkaistaan suulliseen ja keholliseen ilmaisuun monipuolisten harjoitusten ja leikin avulla.
Opetuksessa hyödynnetään loruja, runoja sekä lasten kirjallisuutta.

4.3.2 Kielen rikas maailma

Esiopetuksessa tavoitteena on edistää lasten
kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja.
Tavoitteena on myös vahvistaa lasten
kiinnostusta eri kieliin ja kulttuureihin.
Esiopetuksessa

laajennetaan

lasten

sanavarastoa ja tuetaan kehittyvää luku- ja
kirjoitustaitoa.

Lasten

kielellisen

tietoisuuden kehittymistä edistetään kielellä
leikkien ja loruillen. Lapset harjoittelevat
kuuntelemista

ja

puhumista

erilaisissa

tilanteissa. Lapsille luetaan paljon erilaisia tekstejä ja keskustellaan luetusta tekstistä. Riimit, lorut ja
sadut ovat tärkeä osa esiopetusta. Draamaleikit ja sadutukset auttavat vahvistamaan kielellisiä
valmiuksia.

Esiopetusvuoden aikana lapset myös alkavat ymmärtää, että puheen voi muuttaa

kirjoitetuksi kieleksi ja kirjoitetun kielen voi muuttaa puheeksi.
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4.3.3 Minä ja meidän yhteisömme

Esiopetuksen tehtävä on vahvistaa lasten valmiuksia ymmärtää yhteiskunnan monimuotoisuutta ja
toimia siinä. Aihetta lähestytään historiallisesta ja yhteiskunnallisesta sekä etiikan ja katsomusten
näkökulmista.
Esiopetusvuoden aikana lasten kanssa tutustutaan Askolan kunnan historiaan. Opetuksessa
hyödynnetään juhlaperinteitä, kertomuksia, perinneleikkejä ja vanhoja lauluja.

Lasten kanssa keskustellaan yhteiskunnallisista asioista. Askolassa esiopetusvuoden alussa laaditaan
esiopetusryhmän säännöt. Tavoitteena on kehittää lasten ymmärrystä siitä, että yhteisön säännöt ovat
ihmisten luomia sopimuksia.

Esiopetuksessa eettinen kasvatus liitetään lasten arkeen ja käytännön tilanteisiin. Eettinen kasvatus
lähtee itsetunnon kehittymisestä ja laajentuu ihmisten välisiin sosiaalisiin taitoihin. Lapsia ohjataan
tunnistamaan tunteita, toimimaan ystävällisesti ja vastuullisesti sekä ratkaisemaan riitatilanteita.
Lasten kanssa pohditaan ystävyyttä ja toisten kunnioittamista sekä oikean ja väärän erottamista.

Katsomuskasvatuksen tavoitteena on auttaa lapsia ymmärtämään ja kunnioittamaan sekä omia että
toisten perheiden ja lasten erilaisia katsomuksellisia perinteitä sekä niihin liittyviä tapoja ja käsityksiä.
Askolan esiopetus tekee yhteistyötä Askolan seurakunnan lapsityön kanssa.

4.3.4 Matemaattinen ajattelu ja luonnon tuntemus

Esiopetuksessa luodaan ja vahvistetaan pohjaa matematiikan oppimiselle ja matemaattisen ajattelun
kehittymiselle. Lasten kiinnostusta matematiikkaa kohtaan tuetaan ja heitä ohjataan kiinnittämään
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huomiota arjen tilanteissa ilmeneviin matemaattisiin ilmiöihin. Heitä rohkaistaan tekemään päätelmiä
ja etsimään ongelmiin ratkaisuja yksinkertaisten harjoitusten ja yhteisen pohdinnan ja leikin avulla.
Sisältöalueina ovat ominaisuuksien luokittelu ja vertaaminen, säännönmukaisuuksien löytäminen,
toistaminen ja tuottaminen, numerot, lukusuora ja lukukäsite, geometriset muodot ja yleisimmät
mitat, kellonaikoihin ja rahoihin tutustuminen. Matematiikkaa integroidaan päivittäin eri
esiopetuksen sisältöalueisiin.

Lasten ympäristöherkkyyden ja luontosuhteen kehittymistä tuetaan tarjoamalla lapsille kokemuksia
luonnossa liikkumisesta ja luonnon tutkimisesta. Esiopetuksessa tehdään paljon retkiä, jolloin
tarkkaillaan luontoa eri vuodenaikoina ja tutkitaan lähiympäristöä. Tutustutaan elävään ja elottomaan
luontoon ja mietitään, miten luonnonympäristö ja rakennettu ympäristö poikkeavat toisistaan.
Luontoa

havainnoidaan

eri

aisteilla

ja

havaintovälineillä

ja

keskustellaan

yhdessä

luontokokemuksista. Esiopetuksessa halutaan herättää lapsissa myönteinen ja arvostava
suhtautuminen luontoon ja ympäristöstä huolehtimiseen sekä kierrätykseen. Vuodenaikojen
vaihteluun liittyvät teemat myös rytmittävät olennaisesti esiopetusvuotta.
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4.3.5 Terveys, fyysinen ja motorinen kehitys

Esiopetuksessa

edistetään

lapsen

fyysistä,

psyykkistä ja sosiaalista terveyttä sekä kasvua ja
kehitystä. Lapsella on luontainen halu kokeilla
kykyjään ja voimiaan. Liikkuen ja leikkien lapsi
ilmaisee ajatuksiaan, tunteitaan ja hahmottaa
ympäristöään.

Päivittäinen

monipuolinen

liikunta on välttämätöntä lapsen tasapainoiselle
kasvulle,

kehitykselle

ja

terveydelle.

Liikkumisen ja leikin avulla edistetään lapsen
fyysistä ja motorista kuntoa, liikehallintaa ja motorisia perustaitoja. Ohjatun liikunnan lisäksi lapselle
annetaan mahdollisuus omaehtoiseen liikunnalliseen toimintaan ja leikkiin. Lasta ohjataan
ymmärtämään liikunnan merkitys ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle. Lapsen hienomotoriikka,
kädentaidot sekä käden ja silmän yhteistyö kehittyvät arkipäivän toiminnoissa.
Terveyskasvatuksen tavoitteena on auttaa lasta tiedostamaan vastuunsa omasta terveydestään ja
turvallisuudestaan esim. ohjaamalla terveellisiin ruokatottumuksiin, hyviin ruokailutapoihin ja
henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen, säänmukaiseen pukeutumiseen sekä liikkumiseen
turvallisesti lähiympäristössä.

5. LAPSEN KASVUN JA OPPIMISEN TUKI

Kasvun ja oppimisen tuen perustana esiopetuksessa ovat yhdessä kodin kanssa sovitut,
perusturvallisuutta ylläpitävät tavoitteet. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet,
oppimis- ja kehitystarpeet. Kasvun ja oppimisen tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja
oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Tuen kolme
tasoa esiopetuksessa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki (kuvio 1).
Askolan kunnan esiopetuksessa lapsen kasvun ja oppimisen tuki suunnitellaan aina yhteistyössä
vanhempien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma
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on suunnitelma lapsen kasvun ja oppimisen etenemisestä ja esiopetuksessa tarvittavista järjestelyistä
sekä lapsen tarvitsemasta tuesta. Tuki annetaan esiopetusryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin,
kuten

pienryhmä-

ja

yksilötyöskentelynä.

Tarvittaessa

arvioidaan

henkilökohtaisen

tai

ryhmäavustajan tarve.

ERITYINEN TUKI




HOJKS
Pedagoginen selvitys
Kaikki tukimuodot

TEHOSTETTU TUKI





 säännöllistä tukea ja useita
Kun lapsi tarvitsee
tukimuotoja samanaikaisesti
Edellyttää pedagogisen arviointikaavakkeen täyttämistä
Oppilashuolto ja yhteistyö vanhempien kanssa korostuu
Tavoitteena ongelmien kasvamisen ja kasautumisen ennaltaehkäisy


YLEINEN TUKI





Tuen perustana ovat yhdessä kodin kanssa sovitut tavoitteet
Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma
Opetuksen eriyttäminen, pienryhmätoiminta, yksilöllinen ohjaus, seuranta ja arviointi
Tarvittaessa yhteistyötä kiertävän erityislastentarhanopettajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa

Kuvio 2. Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki esiopetuksessa

5.1 Yleinen tuki

Tehdään jotakin toisin – arjen käytännöt ovat joustavampia ja yksilöllisempiä lasten tarpeiden
mukaan
Laadukas esiopetus on perusta lapsen kasvulle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Kun lapsella ilmenee
tuen tarvetta kehitykseen, oppimiseen tai hyvinvointiin liittyen, tuki aloitetaan ensimmäiseltä eli
yleisen tuen tasolta. Yleinen tuki tarkoittaa yksittäisiä ja lyhytaikaisia tukitoimia, joihin voi sisältyä
muun muassa tehtävien eriyttämistä, lapsen yksilöllistä ohjausta ja pienryhmätoimintaa
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esiopetusryhmässä. Lapsen tarvitsemat yleisen tuen tukitoimet kirjataan lapsen esiopetuksen
oppimissuunnitelmaan.

5.2 Tehostettu tuki

Tehdään enemmän toisin – arjen käytännöt ovat totuttua joustavampia ja yksilöllisempiä lasten
tarpeiden mukaan
Lapselle, joka tarvitsee säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen
arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle laaditun oppimissuunnitelman mukaisesti.
Tehostettu tuki on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Pedagogiseen
arvioon kootaan tiedot siitä, millaisia tukimuotoja on käytetty ja miksi siirtymistä tehostetun tuen
piiriin pidetään tarpeellisena. Kaikki eri tukimuodot ovat käytettävissä, lukuun ottamatta erityisen
tuen päätöksellä annettavaa erityisopetusta. Lapsen tehostetun tuen aikana korostuu kiertävän
erityislastentarhanopettajan antama tuki, lapsen yksilöllinen ohjaus ja joustavien opetusryhmien
käyttö, yhteistyö kodin kanssa sekä oppilashuolto.

5.3 Erityinen tuki

Erityinen tuki koostuu joustavista ja yksilöllisistä käytännöistä niin kauan kuin on tarve. Erityisen
tuen toteutumiseen liittyy tiivis ja riittävän pitkäkestoinen seuranta ja arvio tuen kohdentumisesta.
Erityistä tukea annetaan lapsille, joiden esiopetusta ei kasvun ja oppimisen vaikeuksien vuoksi voida
järjestää muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä esimerkiksi vamman, sairauden,
toimintavajavuuden tai kasvuympäristöön liittyvien riskitekijöiden vuoksi. Erityisen tuen antamiseksi
tehdään kirjallinen päätös. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta lapsen
tarvitsemasta tuesta, kuten oppilashuollon palveluista sekä tulkitsemis- tai avustajapalveluista.

Erityinen tuki perustuu pedagogiseen selvitykseen, jossa tuodaan esille lapsen vahvuudet ja kasvuun,
kehitykseen sekä oppimiseen liittyvät tarpeet. Pedagogisessa selvityksessä arvioidaan, millaisia
pedagogisia ja oppilashuollollisia järjestelyjä lapsi tarvitsee. Sitä tulee tarvittaessa täydentää
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psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai sosiaalisella selvityksellä. Jokaiselle
erityisen tuen päätöksen saaneelle lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä
koskeva suunnitelma, HOJKS.

Esiopetus voi pidennetyssä oppivelvollisuudessa kestää joko yhden tai kaksi vuotta. Tavoitteena on
vahvistaa lapsen valmiuksia niin, että hän selviytyisi perusopetuksessa mahdollisimman hyvin.
Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen esiopetuksen alkamista.

6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO

Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista, jossa
korostetaan koko esiopetusyhteisön henkilökunnan ja muiden lapsen kasvua tukevien tahojen
yhteistyötä lapsen tukemisessa. Esiopetuksen oppilashuollon tavoitteena on terveen ja turvallisen
kasvu- ja oppimisympäristön luominen, sekä lapsen kehityksen ja oppimisen esteiden varhainen
tunnistaminen ja tuen rakentaminen yhdessä kotien kanssa. Tuen jatkumisesta lapsen siirtyessä
muusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen huolehditaan
moniammatillisena yhteistyönä (kuvio 1.).
Askolassa esiopetuksen yhteistyötahoja oppilashuoltoasioissa ovat muun muassa neuvolan
terveydenhoitaja, lääkäri, psykologi, kuraattori, lastensuojelu, perhetyö, puheterapia, fysioterapia,
lastenneurologinen ja -psykiatrinen erikoissairaanhoito ja perheneuvola.
Esiopetuksen oppilashuoltoon kuuluu yhteisöllinen ja yksilökohtainen oppilashuolto.

6.1 Yhteisöllinen oppilashuolto

Jokaisessa esiopetusyksikössä on oma yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jonka muodostavat
esiopetuksen

opettaja/opettajat,

kiertävä

erityislastentarhanopettaja
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ja

moniammattilliset

yhteistyökumppanit. Esiopetusyksiköiden yhteisöllisten oppilashuoltoryhmien toiminnan tehtävä on
esiopetusyksiköiden

oppilashuollon

suunnittelu,

toteuttaminen,

kehittäminen

ja

arviointi.

Esiopetuksen yksikkökohtaisissa oppilashuoltoryhmissä voidaan tarkastella muun muassa
turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön, arjen huolenpitoon, tukeen ja hoitoon liittyviä
asioita.

6.2 Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää lapsen hyvinvointia ja oppimista
sekä kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja terveyttä. Yksilökohtainen asiantuntijaryhmä kootaan
tapauskohtaisesti yksittäisen lapsen tuen ja oppilashuollon tarpeen selvittämiseksi. Yksilökohtainen
oppilashuolto perustuu aina huoltajan suostumukseen. Huoltajan osallisuutta ja mielipiteiden
kuulluksi tulemista edistetään lapsen yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutettaessa. Yksittäistä lasta
koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. Ryhmän
vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät
tiedot oppilashuoltokertomukseen.

6.3 Henkilötietojen käsittely, salassapito ja luovuttaminen

Askolan

kunnan

esiopetuksessa

henkilötietojen

käsittelyssä,

salassapidossa

ja

tietojen

luovuttamisessa noudatetaan perusopetuslakia, lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta sekä
esiopetussuunnitelman perusteiden kirjauksia. Lähtökohtana on hyvä ja luottamuksellinen yhteistyö
ja kasvatuskumppanuus lasten huoltajien kanssa. Salassa pidettävän tiedon siirtämisestä sovitaan
yhdessä huoltajien kanssa ja pyydetään asianomaisen yksilöity lupa.

6.4 Turvallisuuden edistäminen

Turvalliseen opiskeluympäristöön kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus.
Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on lasten ja esiopetuksen henkilöstön turvallisuuden
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takaaminen kaikissa tilanteissa. Oppimisympäristön turvallisuuden edistäminen on osa yhteisön
toimintakulttuuria. Se tulee ottaa huomioon kaikessa toiminnassa. Askolan esiopetukseen on laadittu
yksikkökohtaiset turvallisuusohjeet ja turvallisuussuunnitelma, joka sisältää seuraavat osiot:
pelastussuunnitelma, pihavalvontasuunnitelma, palo- ja pelastusharjoitukset ja ensiapukoulutukset.
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LÄHTEET

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet:
http://www.oph.fi/download/163781_esiopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
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