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Huittisten kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma
1. Opetussuunnitelman perusteet ja Huittisten kaupungin
paikallinen opetussuunnitelma
1. Paikallisen opetussuunnitelman laatiminen ja keskeiset
ratkaisut

Esiopetussuunnitelmatyö Huittisissa
Esiopetussuunnitelma laaditaan yhteistyössä Huittisten kaupungin varhaiskasvatuksen sekä
perusopetuksen esiopettajien, erityisopettajan ja varhaiskasvatusjohtajan yhteistyönä. Suunnitelmatyö
on käynnistynyt asiakaskyselyllä joka on ohjaavaa tietoa työlle. Rakenteellisesti tavoite on ollut se että
valtakunnallinen ja paikallinen osuus säilyvät erillään. Näin suunnitelman käyttö työvälineenä on
vaivatonta ja yhteisesti sovitut aiheet tulevat selvästi esiin. Työryhmän työstämä suunnitelma julkaistaan
sähköisessä pedanet - muodossa sekä myös paperisena versiona. Sähköisessä muodossa suunnitelmaan
voi tutustua ja sitä kommentoida varhaiskasvatuksen yksiköissä sekä eri hallintokuntien alueilta käsin
pedanet-pohjassa. Kommentointikierroksen jälkeen se viedään lautakuntakäsittelyyn, jonka jälkeen se on
valmis käyttöön.

Esiopetussuunnitelma tarkistetaan vuosittain esiopetustyöryhmän toimesta. Tarkistustyötä varten
kootaan yksikkökohtaista palautetta suunnitelmasta. Myös asiakasryhmälle tehtävät
asiakastyytyväisyyskyselyt sekä esiopetukseen kohdistuvat asiakaskyselyt antavat suunnitelman
päivittämiseen tarvittavaa tietoa. Esiopetuksen kehitystyötä jatketaan läpi toimintakauden säännöllisesti
kokoontuvalla työryhmällä.
0 kommenttia

2. Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet
Johdanto

Esiopetuksen suunnittelu ja toteutus

Esiopetus on tärkeä ajanjakso lapsen elämässä. Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla
on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Leikkiessään ja toimiessaan erilaisissa
oppimisympäristöissä lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla. Esiopetuksessa lapsilla
on tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen. Tavoitteena
on, että lapset oppivat arvostamaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja omaa ainutlaatuisuuttaan.

Esiopetuksen keskeinen tehtävä

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen
kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetuksen
keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Toimintaa suunnitellaan
lapsilähtöisesti ja sen tehtävä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana.
Esiopetusta kehitetään inkluusion periaatteiden mukaisesti. Esiopetuksella on suuri merkitys lasten
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kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa, tuen antamisessa ja samalla
vaikeuksien ehkäisemisessä.

2.1 Esiopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet
Lainsäädännöllistä taustaa

Esiopetuksen järjestäminen Huittisten kaupungissa

Perusopetuslain mukaan opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten,
että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa
ja opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.3 Esiopetuksessa noudatetaan
Opetushallituksen vahvistamia esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita riippumatta siitä, missä
esiopetus toteutetaan 4. 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 myös oikeus saada esiopetuksessa maksutta opetukseen
osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto sekä laissa määritellyt opintososiaaliset edut ja
palvelut.5 Esiopetusta järjestettäessä tulee ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvilla lapsilla on
mahdollisuus käyttää päivähoitopalveluja ja vastaavasti päivähoitoa järjestettäessä, että päivähoidossa
olevilla lapsilla on mahdollisuus osallistua esiopetukseen 6.

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 varhaiskasvatuspalveluja, lapsen päivä tulee rakentaa
kokonaisuudeksi ottaen huomioon esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen tavoitteet.

Esiopetus edistää kannustavaa vuorovaikutusta, yhteistyötä, yhteistä vastuunottoa ja osallisuutta.
Erityistä huomiota kiinnitetään lapsen mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan ja yhteiseen työskentelyyn sekä
toimintaympäristöön. Osallisuuden kautta tuetaan lapsen kasvua, oppimista ja hyvinvointia sekä
vastuulliseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi kasvamista.

Lasta tukeva, yhteisöllinen esiopetus arvostaa niin lasten, opettajien kuin muiden yhteisön jäsenten ja
asiantuntijoiden sekä perheiden merkitystä toiminnassaan. Esiopetuksessa tehdään yhteistyötä muun
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, erityisesti alkuopetuksen, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden
lasten kasvua ja kehitystä tukevien toimijoiden kanssa.

3 Perusopetuslaki (628/1998) 3 § 2 mom. (477/2003/), 3 § 3 mom. ja 29 § 1 mom.
4 Perusopetuslaki 3 § 1 mom.
5 Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642 /2010), 31 § 1 mom. ja 31 a § 1 mom.(477/2003)
6 Perusopetuslaki 6 § 1 mom. (1288/1999) ja Laki lasten päivähoidosta 11 b § (1290/1999)

0 kommenttia

Käytännön työtä ohjaavia velvotteita
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Esiopetuksen järjestäminen Huittisten kaupungissa

Huittisten kaupungissa esiopetus järjestetään 6-vuotiaiden vertaisryhmissä. Ryhmien muodostaminen
vertaisryhmiksi mahdollistaa erilaisten lasten huomioimisen sekä oppimisympäristön että toiminnan
suunnittelussa. Ryhmät muodostetaan lukuvuosittain perustuen esiopetusikäisten lasten määrään ja
palveluverkkoon.Kasvatus - ja opetuslautakunta vahvistaa vuosittain esiopetuksen laajuuden.
Pääsääntöisesti esiopetusta annetaan koulupäiviä vastaavasti

Esiopetus järjestetään varhaiskasvatuksen sekä koulun toimintana sekä päiväkotien että koulujen tiloissa.
Esiopetusta täydentävä hoito järjestetään päiväkodeissa.Esiopetuksessa tarjotaan maksuton ateria ja
täydentävässä päivähoidossa lisäksi aamu- ja välipala. Esikoululaisiin sovelletaan perusopetuksen
koululaiskyyditysperiaatteita.

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen työntekijät muodostavat moniammatillisen lapsen
kasvua ja kehitystä tukevan asiantuntijaverkoston. Esiopetuksen suunnittelua edeltää yhteistyö
varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa. Saatu tieto lapsen kasvusta ja kehityksestä huomioidaan
esiopetuksen suunnittelussa. Yhteistyö perusopetuksen kouluihin ja alueen toimijoihin on edellytyksenä
lapsen joustavalle siirtymiselle varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen.

Esiopetuksen toimijat tekevät yhteistyötä alkuopetuksen kanssa. Lapselle ja lapsiryhmälle tarjotaan
esiopetusvuoden aikana kokemuksia perusopetuksen toimintaympäristöistä ja toimintakulttuurista

Perusopetuslaki (628/1998) 9 § 2 mom.
Perusopetusasetus (852/1998) 3 § 2 mom.
Perusopetuslaki 6 § 1 mom. (1288/1999) ja Laki lasten päivähoidosta 11 b (1290/1999)
Perusopetuslaki 3 § 3 mom. (628/1998)
Perusopetuslaki 31 § 1 mom. (477/2003) ja Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 9 § 4 mom.
Perusopetuslaki (628/1998) 31 § 2 mom.

2 kommenttia

2.2 Esiopetuksen tehtävä osana oppimisen polkua

Esiopetuksen tehtävä osana oppimisen polkua Huittisten kaupungissa
Esiopetuksen erityisenä tavoitteena on edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lasten kehitys- ja
oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten
oppimiskokemusten avulla. Esiopetuksessa seurataan ja tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä sekä
ennalta ehkäistään mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia.

Esiopetuksessa lapsi saa myönteisiä oppimiskokemuksia vuorovaikutuksessa lasten ja aikuisten kanssa.
Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja otetaan huomioon lasten
mielenkiinnon kohteita. Leikki eri muodoissaan on tärkeä toimintatapa.

Opettaja keskustelee kunkin lapsen yksilöllisistä tarpeista, toiveista ja oppimisen tavoitteista lapsen ja
hänen huoltajansa kanssa. Kullekin lapselle laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma. 

Tärkeää on, että kunkin lapsen oppimisen polku varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen
perusopetukseen jatkuu joustavasti lapsen tarpeista lähtevänä. Opetus- ja muu henkilöstö tekevät
huoltajien kanssa yhteistyötä lapsen oppimisen polun kaikissa vaiheissa. Kasvun ja oppimisen tuen sekä
oppilashuollon järjestämisessä tehdään tarvittaessa yhteistyötä monialaisesti.
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Esiopetuksen erityinen tavoite
Valtioneuvoston asetuksen[1] mukaan esiopetuksen erityisenä tavoitteena on edistää yhteistyössä
huoltajien kanssa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja tervettä
itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Esiopetuksessa käytetään
varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen
järjestämisessä. Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä esiopetuksen toiminnassa. Huoltajat ovat
tärkeitä yhteistyökumppaneita toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Kasvun ja
oppimisen tuen sekä oppilashuollon järjestämisessä tehdään tarvittaessa yhteistyötä monialaisesti.

[1] Valtioneuvoston asetus (422/2012) 5§

Esiopetus tavoitteellisena toimintana
Esiopetus on tavoitteellista toimintaa. Opetuksen tavoitteet määrittyvät opetussuunnitelman perusteiden
ja niiden pohjalta laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaan. Lasten osaamistasolle ei
opetussuunnitelmassa aseteta yhteisiä tavoitteita. Yksilöllisesti pohditut tavoitteet hyödyttävät lasten
kasvua ja oppimista, joten opettaja keskustelee kunkin lapsen yksilöllisistä tarpeista, toiveista ja
oppimisen tavoitteista lapsen ja hänen huoltajansa kanssa. Esiopetuksen henkilöstö ottaa nämä tarpeet
ja toiveet huomioon opetusta suunniteltaessa sekä oppimisympäristöjen kehittämisessä.
Tavoitteellisuuden lisäämiseksi opettaja voi yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa laatia kullekin lapselle
oppimissuunnitelman. Oppimissuunnitelma on laadittava, mikäli lapsi saa tehostettua tukea. Erityisen
tuen piirissä oleville lapsille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
(HOJKS)[2].

[2] Perusopetuslaki 16 a§ 1 mom. (628/1998)

Esiopetuksen toimintatavat
Esiopetuksessa seurataan ja tuetaan kunkin lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä hänen
tietojensa ja taitojensa kehittymistä. Tavoitteena on samalla pyrkiä ennaltaehkäisemään mahdollisesti
ilmeneviä vaikeuksia. Lapsen minäkäsitys vahvistuu arvostavan vuorovaikutuksen, monipuolisten
oppimiskokemusten sekä kannustavan palautteen avulla. Esiopetuksen aikana lapset tutustuvat
lähiympäristöön, sen ihmisiin ja luontoon sekä näiden moninaisuuteen. Leikillä ja mielikuvituksen käytöllä
on tärkeä merkitys lasten myönteisen kehityksen sekä uusien tietojen ja taitojen opettelun kannalta.
Esiopetus tarjoaa lapsille tilaisuuksia vuorovaikutukseen, ilmaisun eri muotoihin ja uusiin kokemuksiin.
Lasten mielenkiinnon kohteisiin tutustutaan yhdessä erilaisissa oppimisympäristöissä. Näin lapsille
avautuu mahdollisuuksia ystävyyteen, oppimisen iloon ja uusiin kiinnostuksen kohteisiin.

Esiopetukseen osallistuminen
Kun huoltaja on ilmoittanut lapsen esiopetukseen, lähtökohtana on, että lapsi osallistuu kaikkeen
toimintaan. Opettaja ja huoltaja sekä esiopetuksen järjestämiseen osallistuva henkilöstö kantavat
yhdessä vastuun esiopetukseen osallistuvien lasten säännöllisestä osallistumisesta esiopetukseen.

2.3 Arvoperusta
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Oikeus ainutlaatuisuuteen, osallisuuteen ja oppimiseen
Esiopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen lapsi on
ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi,
nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä. Lapsilla on oikeus oppia
sekä rakentaa käsitystään itsestään ja maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti.

Oikeus iloon, erilaisuuteen ja yhteisöllisyyteen
Lapsilla on oikeus oppia leikkien ja iloita oppimastaan. Lasten aikaisemmat kokemukset ja taidot ovat osa
heidän oppimisen polkuaan. Lasten erilaisuutta sekä erilaisia tapoja toimia ja oppia arvostetaan. Lasten
käsityksiä ja mielipiteitä pidetään tärkeinä, ja he osallistuvat oppimisympäristöjen rakentamiseen sekä
edellytystensä mukaan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Lapsia rohkaistaan yhdessä tekemiseen ja
yhteisöllisyyteen.

Oikeus hyvään opetukseen, kannustukseen ja ilmaisuun
Jokaisella lapsella on oikeus hyvään opetukseen. Kannustava palaute ja oikeudenmukainen kohtelu
kuuluvat hyvään esiopetukseen. Lapsilla on oikeus ilmaista itseään ja ajatuksiaan, käsitellä tunteita ja
ristiriitoja sekä kokeilla ja opetella uusia asioita. Esiopetus tukee lasten kykyä ymmärtää arvoja, noudattaa
terveellisiä elämäntapoja sekä kehittää tunnetaitojaan ja kauneudentajuaan.

Huittisten kaupungin esiopetuksen arvoperusta
Esiopetuksen toiminta tukee lasten tasa-arvoisuutta

Toimintakulttuurimme arvoperusta pohjautuu monikulttuurisen,suomalaisen yhteiskunnan perustana
oleville arvoille. Niitä ovat suvaitsevaisuus, avoimuus ja keskinäinen kunnioitus.
Esiopetuksen toiminta perustuu arvoille, jotka edesauttavat lasta rakentamaan käsitystään omasta
itsestään osana ryhmää hänen omista lähtökohdistaan käsin. Lapsella on oikeus toteuttaa itseään ja
erityisyyttään omassa ryhmässään. Esiopetus toteuttaa toiminnassaan niitä arvoja, jotka tukevat lapsen
itsesäätelyn kehittymistä ja sen harjoittamista käytännössä hänen omassa ryhmässään.
Yksilöllisyyden lisäksi arvostamme monimuotoista oppimisympäristöä. Yhteisöllisyyden kehittäminen ja
tukeminen ovat yksi maaseutukulttuurimme ilmentymä ja tärkeä arvo meille. Luomme yhteisön johon
mahtuu mukaan ja joka osaa ottaa huomioon kaikki sen jäsenet.

Lapsen erityisyyttä ja hänen toimintatapojaan tukeva toiminta edellyttää yhteistyötä kodin ja
esiopetuksen välillä. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä vaalimme ystävällistä ja kaikkia arvostavaa
ilmapiiriä. Ammattikasvattajien hyvä työilmapiiri ja ystävällisyys toisiaan kohtaan antaa lapsille
parhaimman esimerkin. 

Lapsen arjen aktivoiminen ja osallistumisen mahdollistaminen yhteisiin tapahtumiin ja palveluihin ovat
yksi lasten tasa-arvoisuutta tukeva arvo. 
Toiminnassa otetaan huomioon elävä toimintaympäristö. Toimimme yhteistyössä kaupungin kulttuuri - ja
liikuntatoimen ja eri järjestöjen kanssa. Eri yhteistyötahojen järjestämä toiminta tulee olla tasarvoisesti
kaikkien lasten saatavilla.
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2.4 Oppimiskäsitys

Huittisten kaupungin esiopetuksen oppimiskäsitys
Huittisten kaupungin esiopetuksessa pedagogiamme perustuu kokonaisvaltaiseen käsitykseen lapsesta.
Lapsen neuropsykologisen kehityksen ja erityisesti itsesäätelyn ja itsetuntemuksen kehityksen tukeminen
ovat akateemisten taitojen ja oppimisvalmiuksien kehittymisen perusta. Lapsen oppimisprosessi on
yksilöllinen. Hänen keskittymisensä ja toimintansa ilmenevät yksilöllisin tavoin. On tärkeää että lapsi saa
toteuttaa omaa, yksilöllistä tapaansa oppia ja työskennellä.

Esikoululainen on aktiivinen oppija: liikkuva, leikkivä, sosiaalinen, tunteva, tutkiva, pohtiva ja keskusteleva.
Hän reagoi kokonaisvaltaisesti ja nauttii elämyksellisestä toiminnasta. Hän on luonnostaan utelias ja
haluaa oppia uutta. Hänelle on annettava aikaa ja mahdollisuuksia tutkia ja pohtia asioita sekä kokeilla
erilaisia ratkaisumalleja. Hyvä arki mahdollistaa oppimisen kaikissa arjen tilanteissa.

Esiopetuksessa lapsi oppii uusia asioita vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa.
Toiminnassa itse oppimisprosessi on tärkein. Oppimista tapahtuu opittavan aineksen, aikaisemmin
omaksuttujen tietojen sekä ajattelun vuorovaikutuksessa. Lasta autetaan tunnistamaan ja hyödyntämään
omia vahvuuksiaan oppimisessa. 

Kasvatushenkilöstön tehtävänä on toimia oppimisen mahdollistajana sekä tukea lapsen oppimista
huomioiden lapsen yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Mielekäs oppiminen sisältää vuorovaikutusta,
ongelmanratkaisua, leikkiä, iloa, onnistumisen kokemuksia sekä kannustavaa palautetta. Turvallinen,
lämmin, kannustava ilmapiiri mahdollistaa positiiviset oppimiskokemukset, jotka vahvistavat myönteistä
minäkuvaa ja itsetuntoa. Toiminnan suunnittelussa hyödynnetään lähiluontoa sekä käytetään työtapana
liikuntaa ja toiminnallisuutta.

Esiopetuksessa luodaan pohjaa elinikäiselle oppimiselle. Löytämisen riemu ja tuntemus oppimisesta
prosessina kannustavat eteenpäin opinpolulla. Tavoitteena on lapsen niin sisäisten kuin ulkoisten
oppimisvalmiuksien kehittäminen, oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen sekä oppimisen
esteiden poistaminen.
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2.5 Laaja-alainen osaaminen esiopetuksessa
Johdanto

Laaja-alaisen osaamisen määrittelyä

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa
kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla.
Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi elämän. Se vahvistuu
vähitellen oppimisen polun aikana eri tiedon- ja taidonaloihin liittyvässä opiskelussa sekä arjen
toiminnassa ja vuorovaikutuksessa. Laaja-alaisen osaamisen tarve korostuu ympäröivän maailman
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muuttuessa. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu ja työn teko sekä kansalaisena toimiminen edellyttävät nyt ja
tulevaisuudessa laaja-alaista, tiedonalarajat ylittävää osaamista.

Laaja-alaisen osaamisen kehittämisen tehtävä
Laaja-alaisen osaamisen kehittämisen tehtävä otetaan huomioon kaikessa esiopetuksen toiminnassa:
toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä kehitettäessä sekä kasvatus- ja opetustyössä. Tehtävä perustuu
valtioneuvoston asetuksen periaatteelle tarkastella opetusta kokonaisuutena[1]. Sen toteutuminen
edellyttää suunnitelmallista työskentelyä ja tavoitteiden toteutumisen arviointia sekä esi- ja
perusopetuksen yhteistyötä.

[1] Valtioneuvoston asetus (422/2012) ja OKM muistio 28.6.2012

Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen
Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen edistää lasten kasvua yksilöinä ja yhteisönsä jäseninä. Laaja-
alaisen osaamisen osa-alueet tukevat heidän valmiuttaan suuntautua elinikäisen oppimisen polulle ja
luovat pohjaa kestävän elämäntavan omaksumiselle. Esiopetuksessa painopisteenä ovat kestävän
elämäntavan sosiaaliset ja kulttuuriset näkökulmat. Lasten laaja-alaisen osaamisen kehittymiseen
vaikuttaa opeteltavia tietosisältöjä enemmän se, miten esiopetuksessa työskennellään, millaisiksi
oppimisympäristöt rakennetaan sekä miten lasten oppimista ja hyvinvointia tuetaan.

Ajattelu ja oppiminen

Huittisten kaupunki

Omaehtoinen toiminta ja tutkiva työote kehittävät lapsen ajattelun ja oppimisen taitoja. 
Esiopetuksessa tätä tuetaan käyttämällä mahdollisimman monipuolisia ja vaihtelevia menetelmiä ja
työtapoja. Lähtökohtana työtapoja valittaessa on esikoululaisen tapa oppia kokeilemalla, tutkimalla ja
kyselemällä vuorovaikutuksessa muiden lasten ja aikuisten kanssa. Huomioon otetaan lapsen tarve oppia
mielikuvituksen ja leikin kautta. Monipuolinen liikkuminen ja havaintomotoriset harjoitukset tukevat myös
lasten oppimista. 
Esiopetuksen työskentely perustuu leikinomaiseen lapsen tarpeista, kiinnostuksesta ja kehitystasosta
lähtevään toimintaan, joka tarjoaa lapsille elämyksiä sekä oivaltamisen ja uuden löytämisen iloa.
Keskeistä on lapsen aktiivinen osallistuminen. Työtavat nivotaan eheytetysti lapsen elämään ja lapselle
merkityksellisiin asioihin. Lapsia kannustetaan kokeilemaan ja opettelemaan myös heille vaativia asioita
ja heitä ohjataan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Käytettäviä työtapoja ovat mm. leikki, liikkuminen, kuunteleminen, havaintojen tekeminen, tutkiminen,
keskustelu, lorut, sadut, draama, laulaminen, soittaminen, kädentyöt, erilaiset työtehtävät ja retket.

Lasta rohkaistaan iloitsemaan onnistumisista ja kannustamaan toisia sekä samalla olemaan
lannistumatta epäonnistumisista.Toiminnassa ja työskentelyssä onnistumista arvioidaan lasten kanssa
keskustelemalla ja pohtimalla. Lasta ohjataan havainnoimaan onnistumisiaan ja näin vahvistetaan hänen
käsitystään itsestään ja osaamisestaan. Lapsen toiminnan dokumentointia tehdään yhdessä lasten
kanssa. Esim. lapsen omaan kansioon kerätään valmiita töitä ja tuotoksia, valokuvia, sanallisia tai
kuvallisia arvioita.
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Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Sosiaaliset taidot, vertaissuhdetaidot ja viestintätaidot

Lapsen sosiaalisen käyttäytymisen taustalla vaikuttavat monet sosialisaatioympäristöt kuten 
vanhemmat, vertaiset, sisarukset, esiopetuksen aikuiset sekä esimerkiksi massamedia. Lapsen
kehittyminen tarvitsee siis sekä aikuisten että toisten lasten panosta. 
Lapset oppivat erikseen, miten käyttäydytään kotona ja kodin ulkopuolella – näin lapset oppivat
käyttämään erilaisia käyttäytymisstrategioita erilaisissa ympäristöissä.

Lapsi omaksuu arvoja ja asenteita ja rakentaa käsitystä itsestään vertaissuhteissa.
Lapset tarvitsevat erilaisia vuorovaikutustaitoja vertaistensa parissa. Esimerkiksi
yhteistyö, jakaminen ja ongelmanratkaisu ovat tärkeitä taitoja jo alle kouluikäiselle lapselle
Positiiviset vertaissuhteet vaikuttavat myönteisesti esimerkiksi minätuntemukseen ja itsekunnioitukseen
sekä erilaisiin vuorovaikutustaitoihin kuten yhteistyö- ja kon iktinhallintaitoihin. 
Vertaissuhteilla ajattelemme vuorovaikutussuhteita vertaistensa eli kognitiivisen, emotionaalisen ja
sosiaalisen kehityksen osalta suunnilleen samalla tasolla olevien kanssa. Vertaisryhmällä onkin
merkittävä rooli jo varhaislapsuuden oppimisprosesseissa.

Vuorovaikutustaitoja tarvitaan vuorovaikutussuhteiden luomisessa ja niiden ylläpitämisessä. Taito
mukautua ja tulkita sosiaalisia tilanteita näkyvät siinä, miten lapsi käyttäytyy sosiaalisissa tilanteissa ja
miten hän arvioi toisten käyttäytymistä. Eettinen viestintätaito puolestaan määrittää pitkälti
vuorovaikutussuhteen luonnetta: onko lasten välinen vuorovaikutus esimerkiksi tasavertaista ja toisen
tunteita kunnioittavaa. Vuorovaikutustaitojen lisäksi lasten välisissä vuorovaikutussuhteissa on syytä
ottaa huomioon lapsen persoonallisuuspiirteiden, temperamentin ja statuksen merkitys vertaissuhteissa
sekä
myös se, onko vuorovaikutuksen luonne positiivis- vai negatiivissävytteinen.

Tunne- ja vuorovaikutustaidot 
Vuorovaikutustaidot
- Positiivisen vuorovaikutuksen taito; taito luoda ja ylläpitää vuorovaikutussuhteita
- Keskustelemisen taito; aikuisten ja ryhmän jäsenten kanssa, riittävä kielellinen kehitys, toista
kunnioittava kieli
- Kuuntelemisen taito; aikuisten ja ryhmän jäsenten kanssa, hiljentymisen taito
- vuorottelu, neuvottelu
- avun pyytäminen

Vastuun ja ongelmanratkaisun taidot
- Toisen kunnioittaminen 
- Yhteisten sääntöjen ymmärtäminen ja noudattaminen 
- Ongelman tunnistaminen ja ratkaisu
- Taito asettaa realistisia tavoitteita ja saavuttaa omia tavoitteitaan vuorovaikutuksessa
- Taito toimia yhteistyössä ryhmän kanssa

Tunnetaidot
- Omien tunteiden tunnistaminen, hyväksyminen ja säätely.
- Toisten tunteiden huomioiminen
- Taito osoittaa empatiaa
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Tunne- ja vuorovaikutustaitoja voi oppia kuten muitakin taitoja. Lapset hyötyvät erityisesti koko ryhmään
kohdistetuista tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteista. Ensiarvoisen tärkeää vuorovaikutustaitojen
opettamisessa on aikuisten antama esimerkki. Vuorovaikutustaitoja kehitetään päivittäisten tilanteiden
lisäksi mm. ohjatuilla keskustelutuokioilla, erilaisilla toiminnallisilla harjoituksilla, yksilökeskusteluilla,
itseilmaisuharjoituksilla. 
Huittisten esiopetusryhmissä on käytössä Askeleittain-ohjelma
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Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Arjen taidot

Itsestä huolehtiminen, terveyteen ja turvallisuuteen sekä arjen teknologian hallintaan liittyvät taidot ovat
tärkeitä kaikille. Kyse on yksilön hyvinvoinnista sekä kestävään elämäntapaan sitoutumisesta.
Esiopetuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin liittyviä taitoja sekä ohjata heitä tekemään
kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Esiopetuksessa tuetaan lasten myönteistä suhtautumista
tulevaisuuteen.

Keinoja arjen hallintaan

Esiopetuksessa lapsia ohjataan edellytystensä mukaan huolehtimaan itsestään, toisista, omista tavaroista
ja yhteisestä ympäristöstä. Opetuksessa ja yhteistyössä huoltajien kanssa käsitellään lasten arkielämän
rytmiä sekä ruokailun ja levon merkitystä. Erityisesti kiinnitetään huomiota monipuoliseen ja riittävään
liikuntaan lasten hyvinvoinnin ja oppimisen edellytyksenä. Lasten kanssa pohditaan heidän hyvää oloaan
edistäviä ja haittaavia tekijöitä. Lapsia ohjataan toimimaan turvallisesti lähiliikenteessä. Heitä ohjataan
pyytämään ja hakemaan apua tarvittaessa. Lasten kanssa kokeillaan teknologisia ratkaisuja ja
harjoitellaan laitteiden ja välineiden turvallista käyttöä.

Monilukutaito

Viestien tulkinta ja tuottaminen

Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Se liittyy kiinteästi
ajattelun ja viestinnän taitoihin ja kykyyn hankkia, muokata, tuottaa, esittää, arvioida ja arvottaa tietoa
erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Tietoa voidaan tuottaa ja esittää sanallisten, kuvallisten,
numeeristen tai muiden symbolijärjestelmien tai näiden yhdistelmien avulla. Monilukutaito sisältää
erilaisia lukutaitoja, kuten peruslukutaidon, numeerisen lukutaidon, kuvalukutaidon ja medialukutaidon.
Monilukutaitoon liittyy laaja tekstikäsitys, jonka mukaan tekstit voivat olla muun muassa kirjoitettuja,
puhuttuja, audiovisuaalisia tai digitaalisia. Monilukutaidon eri osa-alueet ovat yksilön, ihmisten
keskinäisen vuorovaikutuksen, yhteiskunnan, kansalaisuuden ja työelämän näkökulmasta keskeisiä
perustaitoja. Monilukutaidon kehittyminen luo perustaa muulle oppimiselle ja opiskelulle.
Monilukutaidon kehittyminen alkaa jo varhaislapsuudessa ja jatkuu koko elämän ajan. Esiopetuksen
tehtävä on tukea lasten monilukutaidon kehittymistä yhteistyössä huoltajien kanssa.
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Keinoja monilukutaidon kehittämiseen

Lapsia kannustetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan erilaisia viestejä. Niiden avulla opetellaan
ilmaisua ja vuorovaikutusta ja niiden herättämiin ajatuksiin ja tunteisiin eläydytään yhdessä. Lasten
kuvalukutaidon, kirjoittamisen, lukemisen ja numeerisen lukutaidon sekä medialukutaidon kehittymistä
tuetaan. Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset tarvitsevat aikuisen mallia sekä rikasta tekstiympäristöä,
lasten tuottamaa kulttuuria sekä lapsille soveltuvia kulttuuripalveluja, kuten elokuvia, leikkiloruja ja
musiikkia. Lasten osallisuus vahvistuu monilukutaidon kehittymisen myötä. Samalla lasten maailma
avautuu, jäsentyy ja saa uusia merkityksiä.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Mediakasvatus Huittisissa

Mediakasvatus on vauhdilla kehittyvä esiopetuksen osa-alue. Erilaisiin viestimiin tutustumisen ja käytön
harjoittelun myötä lapsi saa kokemuksia ja elämyksiä osallistumalla itse ja myös seuraamalla toisten
toimintaa. Viestimien avulla voidaan tukea esim. lapsen kielellisten ja matemaattisten taitojen
kehittymistä. Tärkeä osa tutustumista on viestimien ja niiden tarjoaman sisällön merkityksestä
keskusteleminen ja pohtiminen yhdessä aikuisen kanssa.

TAVOITTEET
- erilaisiin tiedonhankinta- ja viestintävälineisiin tutustuminen
- erilaisten viestimien asianmukaisen käytön oppiminen
- kriittinen suhtautuminen median sisältöihin

SISÄLLÖT
- sanoma- ja aikakauslehdet, elokuvat, televisio, tietokone, radio, kamera,
puhelin ja mainokset
- tietokoneen käyttö
- tv:stä ja elokuvista keskusteleminen
- äänien ja kuvien tulkitseminen
- äänien ja kuvien tuottaminen
- viestintävälineet ja niiden käyttö
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Osallistuminen ja vaikuttaminen

Demokratia, kestävä tulevaisuus ja lasten oikeudet

Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustaa demokraattiselle ja kestävälle
tulevaisuudelle. Tämä edellyttää yksilöltä taitoa ja halua osallistua yhteisön toimintaan sekä luottamusta
omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen ja osallisuus omaan
elämäänsä vaikuttavissa asioissa[1]. Esiopetuksessa kunnioitetaan näitä demokratian toteutumisen
keskeisiä periaatteita. Esiopetuksen tehtävä on tukea lasten vähitellen kehittyviä osallistumisen ja
vaikuttamisen taitoja.
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[1] YK:n yleissopimus lastenoikeuksista 1989

Keinoja osallisuuden lisäämiseen

Esiopetuksen toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä lasten, esiopetuksen
henkilöstön ja huoltajien kanssa. Kun lapset ovat mukana vaikuttamassa, he oppivat samalla
hahmottamaan yhteisten sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitystä. Lasten arvostava
kohtaaminen, heidän ajatustensa kuunteleminen ja yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa toimiminen
vahvistavat lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Lapsia kannustetaan auttamaan toisia ja
pyytämään tarvittaessa apua. Lasten on tärkeä saada kokea ja tietää, että he lapsina ovat oikeutettuja
aikuisten apuun ja suojeluun.

3. Kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri
Johdanto

Toimintakulttuurin määrittelyä

Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutuva tapa toimia, joka kehittyy
esiopetusyhteisön vuorovaikutuksessa. Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat esiopetusta koskevat
säädökset sekä opetussuunnitelman perusteissa ja paikallisissa suunnitelmissa määritellyt arvot,
oppimiskäsitys sekä esiopetusta koskevat tavoitteet. Sitä muovaavat myös johtamisrakenteet ja
käytännöt, henkilöstön ammattitaito sekä käytettävissä olevat tilat, välineet ja materiaalit.
Toimintakulttuuri näkyy esiopetusyhteisön vuorovaikutuksessa, ilmapiirissä sekä pedagogisissa
käytännöissä ja vaikuttaa aina lasten kohtaamaan esiopetuksen laatuun. Hyvä toimintakulttuuri edistää
oppimista ja hyvinvointia esiopetusyhteisössä.

3.1 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet
Johdanto

Toimintakulttuurin arviointi ja kehittäminen

Toimintakulttuuria arvioidaan ja kehitetään siten, että se tukee esiopetuksen tavoitteiden toteutumista.
Kehittämisessä otetaan huomioon, että toimintakulttuuriin vaikuttavista seikoista osa on kirjoitettuja ja
tiedostettuja, osa tiedostamattomia ja joskus myös tahattomia. Toimintakulttuuri vaikuttaa sen piirissä
oleviin riippumatta siitä, tunnistetaanko sen merkitys ja vaikutukset vai ei. Lasten kanssa työskentelevien
aikuisten on tärkeä tiedostaa, että heidän tapansa toimia ja olla vuorovaikutuksessa välittyy mallina
lapselle.

Toimintakulttuurin kehittäminen edellyttää toimintatapojen ja pedagogiikan johtamista, henkilöstön ja
lasten osallisuuden turvaamista ja sitoutuneisuutta yhteisiin toimintatapoihin. Vastuu kehittämisestä on
opetuksen järjestäjällä ja esiopetusta johtavilla henkilöillä. Toimintakulttuuria kehitetään muun muassa
kokeilemalla monipuolisia työtapoja, uusia ratkaisuja oppimisympäristöihin sekä kehittämällä
ammatillista osaamista yhteistyöverkostoissa. Järjestelmällinen itsearviointi ja jatkuva kehittäminen ovat
luonteva osa esiopetuksen arkea.

Huittisten kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma Tulostettu: 15.6.2016

17/57

https://peda.net/opetussuunnitelma/eo/2etjyt/2loe/ojv:create/15#_ftnref1
https://peda.net/huittinen/ops-2016/eo/3kjott
https://peda.net/huittinen/ops-2016/eo/3kjott/johdanto
https://peda.net/huittinen/ops-2016/eo/3kjott/3tkop
https://peda.net/huittinen/ops-2016/eo/3kjott/3tkop/johdanto


Kehittämistyössä on tärkeää hyödyntää sekä lasten että huoltajien kokemuksia ja mielipiteitä. Yhteistyö
muun varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä tuen ja oppilashuollon ammattilaisten kanssa on
välttämätöntä lasten sujuvan oppimisen polun ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Kaikille yhteinen esiopetus

Toimintakulttuurin kehittämisen lähtökohta

Toimintakulttuurin kehittämisen lähtökohtana on kaikille yhteinen esiopetus, jossa kukin lapsi voi toimia,
kehittyä ja oppia omana ainutlaatuisena yksilönään sekä yhteisön jäsenenä. Toimintaa kehitetään
inklusiiviseen ja kulttuurista monimuotoisuutta tukevaan suuntaan. Jokaiselle lapselle suunnitellaan
sopivia oppimisen haasteita sekä turvataan tarvittava kasvun ja oppimisen tuki. On tärkeää, että lapset
saavat kokemuksia siitä, että heistä ollaan kiinnostuneita, heitä arvostetaan ja heidän mielipiteillään ja
toiminnallaan on merkitystä.

Huittisten kaupungin esiopetuksessa toiminta perustuu yhteistyön, kehittämisen ja suvaitsevaisuuden
toimintakulttuuriin. Toimintakulttuuri joka vie eteenpäin ei onnistu ilman luovuutta, suvaitsevaisuutta ja
iloa. Toimintakulttuurimme perusta on yhteisessä keskustelukulttuurissa joka toteutuu monella tasolla -
niin kotien kanssa tehtävässä yhteistyössä kuin ammatillisissa kohtaamisissa eri asiantuntijatahojen
kanssa. Lisäksi oma sisäinen kehittämisemme asiantuntijuuden eri aiheissa tapahtuu yhteisen
keskustelukulttuurin kautta. Ilman yhteistä keskustelua ei voi olla yhteistä linjaa ja kehitystä.Meitä
ohjaavat ajankohtaisten koulutusten aihesisällöt ja vuorovaikutus lasten ja heidän perheittensä kanssa.
On ilo tarjota toimintaa, joka edistää lasten kehitystä ja hyvinvointia.

Avoin vuorovaikutus ja yhteisöllisyys

Toimintakulttuuri tukee avointa vuorovaikutusta ja yhteisöllisten toimintatapojen kehittymistä.
Esiopetuksen toiminnassa näkyvät lapsiryhmässä edustettuna olevat kielet ja kulttuurit sekä uskonnot ja
katsomukset. Lapsia rohkaistaan vuorovaikutukseen ja toimimaan osana vertaisryhmää. Heitä ohjataan
ottamaan muut huomioon sekä kunnioittamaan toisten yksilöllisyyttä. Näin luodaan pohjaa
monimuotoisessa yhteiskunnassa toimimiselle.

Huittisten kaupungin esiopetuksen toiminnallisessa toteuttamisessa ja sen suunnittelussa lapsilla ja
heidän perheillään on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöön. Lasten osallistaminen on osa arjen
luontevaa toimintaa ja vuorovaikutuksellisuutta. Perheiden toiveet otetaan huomioon ja heidän
kuulemisensa on osa kotien ja varhaiskasvatuksen välistä yhteistyötä.
Esiopetus on vuorovaikutuksessa oman kaupunkinsa ja sen eri toimijoiden kanssa.

Oppimisen ja oivalluksen ilo

Oppiva yhteisö
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Esiopetuksen toimintakulttuuri edistää kaikkien esiopetusyhteisössä toimivien oppimista.
Esiopetusyhteisö kannustaa kokeilemaan, yrittämään ja erehtymään sekä havaitsemaan asioiden
positiivisia puolia. Onnistumisista ja oivalluksista iloitaan yhdessä. Erilaiset tapahtumat, retket ja juhlat
värittävät esiopetuksen kulttuurista vuodenkiertoa.

Keinoja iloon ja oivallukseen

Esiopetus toteutetaan siten, että lasten leikille, aloitteille ja kokeiluille on sijaa. Lapsia rohkaistaan
ilmaisemaan itseään, harjoittelemaan ja opettelemaan erilaisia taitoja, tietoja ja työtapoja omaan
tahtiinsa. Leikillä on tärkeä merkitys muun muassa lasten kielen kehityksessä, uusien taitojen
oppimisessa, tunteiden käsittelyssä ja kulttuuri-identiteetin muodostumisessa. Esiopetuksessa lapsilla on
mahdollisuus leikkiä omaehtoisesti sekä opetella uusia leikkejä ja pelejä. Leikkiä eri muodoissaan
hyödynnetään opetuksessa monipuolisesti.

Lapsen osallisuutta tuetaan vapaan, valvotun leikin toteutuksessa. Leikki on luovaa, ympäristöä
muuntavaa ja näkyvää toimintaa. Siinä lapsi ilmaisee miten hän jäsentää maailmaa ja sen osia. Lapsen
itseilmaisu ja itsetuntemus kuuluvat läheisesti yhteen. Haluamme tukea lapsen itseilmaisullista kehitystä
sallimalla, kannustamalla luovuuteen ja tarjoamalla tätä kehitystä tukevaa toimintaa.

Lapsi osallisena ja oman elämänsä toimijana

Osallisuus

Toimintakulttuuri tukee yhteistyötä, yhteistä vastuunottoa ja osallisuutta. Henkilöstön tehtävä on
varmistaa, että kaikki lapset saavat ilmaista näkemyksiään ja mielipiteitään ja että lasten ideoita ja
aloitteita otetaan huomioon toiminnassa. He saavat kokemuksia esiopetusryhmää koskevasta
päätöksenteosta ja erilaisista työtehtävistä. Lasten tekemiä päätöksiä ja toimintaa arvioidaan yhdessä ja
samalla lapsia ohjataan vähitellen kantamaan yhdessä vastuuta. Näin lapsille syntyy kokemuksia
osallisuudesta ja toimijuudesta.

-joustavuus
-lapsilähtöisen vapaan leikin, toiminnon aika - oma aika toimintasuunnitelmassa
-lasten ja perheiden ideat toiminnasta kerätään ja kirjataan

Hyvinvointi ja turvallinen arki

Oman toiminnan ohjaus

Toimintakulttuuri tukee avointa vuorovaikutusta lasten kesken, lasten ja henkilöstön välillä sekä aikuisten
keskuudessa. Keskinäinen kunnioitus, huolenpito ja välittämisen asenne toisia ja ympäristöä kohtaan
näkyvät toiminnassa. Lapsia rohkaistaan ja ohjataan tunnistamaan, ilmaisemaan ja säätelemään erilaisia
tunteita. Lapsia ohjataan toimimaan toiset huomioon ottaen erilaisissa ristiriitatilanteissa.

Liikunta, rauhoittuminen ja turvallisuus
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Esiopetuksessa kiinnitetään huomiota terveisiin elämäntapoihin. Lasten kanssa liikutaan monipuolisesti
sekä sisällä että ulkona ja heitä ohjataan välttämään yhtäjaksoista istumista sekä vaihtamaan
työskentelyasentoja. Esiopetuspäivään kuuluu myös mahdollisuus rauhoittumiselle. Lapsia ohjataan
toimimaan turvallisesti oppimisympäristöissä. Turvallisen arjen käytännöissä noudatetaan luvussa 6
kuvattuja turvallisuuteen liittyviä oppilashuollon periaatteita sekä suunnitelmia.

3.2 Oppimisympäristöt esiopetuksessa

Oppimisympäristöt - ilo kehittää yhteistä ympäristöä

Oppimisympäristö tukee toiminnallista oppimista

Esiopetuksen oppimisympäristöllä tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista ja
emotionaalista ympäristöä, jossa toiminta toteutuu. Oppimisympäristössä on keskeistä opettajan ja
lapsen välinen sekä lasten keskinäinen vuorovaikutus, erilaiset toimintatavat ja oppimistehtävät.
Esiopetuksessa lapsikeskeisyys edellyttää ohjaavaa kasvatusta, jossa aikuinen asettaa lapselle rajoja ja
lapseen kohdistetaan odotuksia ja vaatimuksia.

Hyvä oppimisympäristö ohjaa lapsen uteliaisuutta, mielenkiintoa ja oppimismotivaatiota sekä tukee
hänen aktiivisuuttaan ja itseohjautuvuuttaan. Se tukee monipuolisesti lapsen kasvua ja oppimista sekä
oman toiminnan arviointia. Se tarjoaa lapselle tilaisuuksia leikkiin, muuhun toimintaan ja omaan rauhaan.
Se on myös kieliympäristönä virikkeinen ja siinä pystytään järjestämään lapsen kielellistä kehitystä
tukevaa toimintaa.

Lapsen itseilmaisullisuutta ja itsetuntemusta rakentava toiminta vaatii oppimisympäristöltä
muuntautuvuutta. Luovuuteen kannustava ja inspiroiva ympäristö sisältää soveltuvia materiaaleja ja
toimitiloja. Materiaalit ja esineet ovat lapsen saatavilla ja heidän näkökentässään siten että
motivoituminen ja inspiraationprosessi voivat tapahtua.

Oppimisympäristössä tulee vallita iloinen, avoin, rohkaiseva ja kiireetön ilmapiiri. Työvälineiden ja
materiaalien tulee olla lasten ulottuvilla. Oppimisympäristön varustus tukee myös lapsen kehittymistä
nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi. Hyvä oppimisympäristö on terveellinen ja tukee monipuolisesti
lapsen turvallisuutta. Oppimisympäristön tulee olla myös esteettisesti miellyttävä.

Yhteistyössä esiopetuksen toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön, huoltajien ja lasten kanssa opettaja
suunnittelee, toteuttaa ja arvioi toimintaa, joka johtaa lapsen tunteiden, taitojen ja tietojen kehittymiseen
sekä laajentaa lapsen ja samalla koko ryhmän kiinnostuksen kohteita.

Esiopetuspaikasta riippuen otetaan toimintaan osaksi ympäristön luontoulottuvuus. Metsä ja lähimaastot
tarjoavat monipuolisen, vuodenaikoihin sidotun ja elämyksellisen oppimis - ja toimintaympäristön. Myös
kaupunki ja sen toiminnot ovat elävä ja muuntuva oppimisympäristön osa.Oppimisympäristö edistää
oppimista ja tukee luovuutta. Elävä ja muuntuva oppimisympäristö tuottaa niin lapsille kuin aikuisille
hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Lasten osallisuus näkyy toimintaympäristössämme siten että ympäristö on muuntuva ulkoasultaan.
Lasten osallisuus näkyy siinä että heidän työnsä ovat esillä ja he voivat vaikuttaa siihen miltä ympäristö
näyttää.

0 kommenttia
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3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa

Esiopetuksen vuosikello
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Johdanto

Yhteistyön tavoitteet

Yhteistyön tavoitteina on, että esiopetus, muu varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat
johdonmukaisen, lapsen kasvua ja oppimista tukevan jatkumon. Yhteistyöllä varmistetaan esiopetuksen
laatua sekä vahvistetaan lasten ja huoltajien osallisuutta. Yhteistyön tulee olla suunnitelmallista.
Yhteistyötä kehitetään ja arvioidaan yhdessä opetuksen järjestäjän johdolla.
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Yhteistyö esiopetuksessa

Oppimisen polku

Oppimisen polun eri vaiheiden tavoitteiden ja käytäntöjen tunteminen on laadukkaan opetuksen perusta.
Esiopetuksen, muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön yhteistyöllä
opetussuunnitelmien laatimisessa ja kehittämisessä edistetään varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja
perusopetuksen laatua. On tärkeää, että varhaiskasvatuksen esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstöllä
on myös mahdollisuus tutustua toistensa toimintaan ja oppimisympäristöihin käytännössä. Lasten
kasvun ja oppimisen tukemiseksi tulee opetuksen ja tuen käytäntöjen olla yhdenmukaisia.

Esiopetuksen henkilöstö tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa lasten
hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen tukemiseksi. Lasten kasvun ja oppimisen tuen sekä esiopetuksen
oppilashuollon käytäntöjä arvioidaan ja kehitetään monialaisessa yhteistyössä. Esiopetuksen henkilöstön
yhteistyöllä lähiympäristön toimijoiden kanssa edistetään oppimisympäristöjen monipuolisuutta. Näin
lasten oppimisympäristöt avautuvat ympäröivään yhteisöön ja maailmaan.

Henkilöstön keskinäinen yhteistyö esiopetuksessa on välttämätöntä opetuksen laadun ja
esiopetusyhteisön hyvinvoinnin kannalta. Yhteistyö esiopetusyhteisön aikuisten kesken toimii samalla
esimerkkinä lapsille. Lasten yhteistyötaitojen vahvistaminen on yksi keskeisistä esiopetuksen tavoitteista.
Esiopetuksessa käytetään erilaisia yhteistyömuotoja ja pienryhmätoimintaa. Lapsia kannustetaan ja
ohjataan toimimaan ryhmän jäsenenä ja kehittämään omia yhteistyötaitojaan. Lapsia kuullaan toiminnan
suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin yhteydessä heille sopivalla tavalla[1].

[1] Perusopetuslaki 47a (1267/2013)

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

Huoltajat

Vastuu huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä. Yhteistyön
lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen sekä osapuolten tasa-arvoinen vuorovaikutus ja
keskinäinen kunnioitus. Yhteistyö edellyttää esiopetuksen henkilöstön aloitteellisuutta sekä
henkilökohtaista vuorovaikutusta huoltajien kanssa. Yhteistyössä otetaan huomioon perheiden
moninaisuus, yksilölliset tarpeet ja huoltajuuteen liittyvät kysymykset. Yhteistyössä hyödynnetään eri
viestintävälineitä ja käytetään tarpeen mukaan tulkkia tai kieliavustajaa. Huoltajien kanssa tehtävä
yhteistyö tarjoaa myös mahdollisuuksia huoltajien väliselle keskustelulle.

Huoltajien kokemukset lastensa aiemmasta kasvuympäristöistä, kehityksestä, oppimisesta ja
mielenkiinnon kohteista otetaan esiopetuksessa huomioon. Opettaja keskustelee kunkin lapsen huoltajan
kanssa perheen ja esiopetuksen arvoista, kasvatuskäytännöistä ja tavoitteista. Lasten ja huoltajien
näkemyksiä otetaan huomioon opetuksen toteuttamisessa ja mahdollisen lapsikohtaisen
oppimissuunnitelman laatimisessa. Huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua ja osallistua lapsensa
esiopetuspäivään. Keskustelulle huoltajien kanssa varataan riittävästi aikaa. Huoltajien kieli- ja
kulttuuritietoutta sekä muuta asiantuntemusta voidaan hyödyntää esiopetuksen toteuttamisessa.

Huoltajien kanssa keskustellaan lasten kasvun ja oppimisen etenemisestä. Erityisen tärkeää yhteistyö
huoltajien kanssa on lasten kasvun ja oppimisen tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa. Huoltajien tulee
saada tietoa kuljetuksista ja oppilashuollosta esiopetuksen aikana sekä lapsille esiopetuksen lisäksi
tarjolla olevista muista varhaiskasvatuspalveluista. Huoltajien ja lasten palaute otetaan huomioon 
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Huittisten kaupungin esiopetuksen huoltajayhteistyön käytäntöjä

1. Kodin ja esiopetuksen välisen yhteistyön muodot vaihtelevat riippuen esiopetusyksi-köistä.
Yhteistyön muotoja voivat olla:

 päivittäiset keskustelut lapsen tuonti- ja hakutilanteissa
puhelinkeskustelut

 reissuvihkoviestintä
 sähköpostiviestintä, Wilma

 henkilökohtaiset neuvottelut lasta koskevissa asioissa
erilaiset tiedotteet 

 vanhempainillat
 erilaiset yhteiset tapahtumat ja juhlat: esim. joulu- ja kevätjuhlat, toimintapäivät

vanhempaintoimikunnan tapaamiset ja järjestämät tilaisuudet
 esiopetusvuoden aikana laadittavien suunnitelmien mukana tuomat tapaamiset

kyselyt, esim. esiopetuksen toiminnan arviointiin liittyvät
 perheille suunnatut opetuksen järjestäjän järjestämät tapahtumat

2. Yhteistyötapaamiset vanhempien kanssa lukuvuoden aikana
Touko-kesäkuu: tulevaan esikouluun tutustuminen
Syyskuu: vanhempainilta
laaditaan yhdessä huoltajien kanssa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma
Tammikuu: lapsen esiopetukesn oppimissuunnitelman päivitys ja keskustelu huoltajien kanssa 
tarvittaessa
Toukokuu: lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman loppuarvio ja keskustelu huoltajien kanssa

Yhteistyö siirtymävaiheissa

Muu varhaiskasvatus ja perusopetus

Siirtyminen kotoa tai aiemmasta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kouluun ovat
lapsille tärkeitä elämänvaiheita. Onnistunut siirtyminen edistää lasten turvallisuuden tunnetta ja
hyvinvointia sekä heidän kasvu- ja oppimisedellytyksiään. Siirtymävaiheiden käytäntöjen tulee olla
suunnitelmallisia. On tärkeää, että paikallisissa varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevissa
suunnitelmissa on yhtenäinen linja siirtymävaiheisiin liittyvistä käytännöistä. Käytäntöjä arvioidaan ja
kehitetään henkilöstön yhteistyössä. Huoltajilta saatu palaute otetaan kehittämisessä huomioon.

Opetuksen järjestäjä luo yhteistyön ja tiedon siirron käytänteet, joiden avulla lasten siirtyminen kotoa tai
aiemmasta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja sieltä perusopetukseen tapahtuu mahdollisimman
joustavasti lasten kasvua ja oppimista tukevalla tavalla. Tavoitteena on, että opetuksen, oppimisen tuen
sekä oppilashuollon järjestämisen kannalta keskeinen tieto siirtyy lapsen siirtyessä yksiköstä toiseen tai
koulutusasteelta toiselle. Tiedon siirrossa noudatetaan voimassa olevia säännöksiä[1]. Esiopetuksen tai
perusopetuksen siirtymävaiheissa ja erityisesti poikkeuksellisesta aloittamisajankohdasta päätettäessä
hyödynnetään aikaisempien ja tulevien opettajien asiantuntemusta lapsen kasvun ja oppimisen
etenemisestä ja tukemisesta.
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Lapsen ja huoltajan kanssa keskustellaan esiopetukseen ja kouluun siirryttäessä alkavan opetuksen
tavoitteista, tehtävästä sekä toimintatavoista. Tavoitteena on, että lapset ja huoltajat tutustuvat esi- ja
alkuopetuksen oppimisympäristöihin, toimintaan ja henkilöstöön jo ennen opetuksen alkua.
Perusopetukseen siirtyville lapsille ja heidän huoltajilleen annetaan tietoa perusopetuksen aamu- ja
iltapäivätoiminnasta.

[1] Perusopetuslaki 40-41 § (642/2010)

4. Esiopetuksen toteuttamisen periaatteet
Johdanto

Yleisten ja toimintakulttuurin tavoitteiden huomioiminen

Esiopetuksen toteuttamisessa otetaan huomioon aiemmissa luvuissa kuvatut esiopetuksen yleiset
tavoitteet sekä toimintakulttuurille asetetut tavoitteet.

4.1 Monipuoliset työtavat

Työtavat Huittisissa

Huittisten kaupungin esiopetuksessa toimimme lapsilähtöisesti lapsen osallisuutta, toiminnallisuutta ja
psykofyysistä kehitystä tukien. Lapsen itsesäätelyn kehittyminen on oppimisen ja arjessa selvitymisen
edellytys. Siksi on tärkeää että lapsen ulkoisiin kuin sisäisiin kehityshaasteisiin reagoidaan. Toiminnan
suunnittelun ja toteutuksen pääpyrkimys on lapsen onnistuminen omassa työssään. Toiminnallisuus
tukee lapsen yksilöllisiä vahvuuksia ja edesauttaa havaitsemaan lapsen omat mielenkiinnonkohteet.
Yksilöllinen oppija on mahdollisuus tulevalle oppimisen polulle.

Halu oppia, mahdollisuus kehittyä

Esiopetuksen toiminnallisuus perustuu yksilöllisyyttä ja lapsilähtöisyyttä huomioivaan pedagogiaan.
Oppimisympäristö sekä materiaalit innostavat ja mahdollistavat lapsen mielenkiinnon kohteiden,
vahvuuksien tai kehityskohteiden huomioinnin. Lapsen mahdollisuus päivittäiseen, arvioituun ja
ohjattuun toimintaan herättelee oppimisen intoa. Lautapelit, palapelit, Lukot ja Logicot sekä sähköiset
oppimispelit voivat kuulua jokapäiväiseen toimintaan ja niistä saatava palaute ohjaavalta aikuiselta tukee
niissä etenemistä. Haasteellisuutta voidaan toteuttaa yhtälailla liikunta- ja taidekasvatuksen toiminnoissa.

Työtapana leikki

Leikin kautta esikoululainen oppii luontevasti ja aktiivisesti. Siksi leikki onkin esiopetuksen tärkein
työtapa. Se voi olla joko kasvattajan ohjaamaa tai lapsen omaehtoista toimintaa. Aikuisen tehtävänä on
havainnoida lapsen leikkiä ja siten saada tärkeää tietoa lapsen kehityksestä, taidoista, ajatusmaailmasta
ja elämäntilanteesta. Lapsen leikille tulee esiopetuksessa olla tilaa, aikaa ja rauhaa. Leikissä lapsi
harjoittelee kehittymässä olevia taitojaan ja valmiuksiaan, sekä prosessoi näkemäänsä, kuulemaansa ja
kokemaansa. Leikin avulla hän jäsentää uusia asioita mielikuvituksensa ja toimintansa avulla. Leikkien
opitaan siis monenlaisia asioita vuorovaikutustaidoista ongelmanratkaisuun. Leikkiessään lapsi pystyy
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tekemään asioita, joita ei vielä oikeasti hallitse. Lapsesta itsestä lähtevä leikki tuottaa hänelle mielihyvää,
iloa ja tyydytystä. Näin esikoululaisen itsetunto ja itseluottamus kasvavat.

Toiminnan sisäinen rytmi edistää keskittymiskykyä

Toiminnallisuus päivittäin ja toimintahetkikohtaisesti noudattaa aktivaation sekä rentoutuksen rytmiä.
Toimintaympäristö mahdollistaa toiminnoista toiseen siirryttäessä mahdollisuuden rentoutua ja palautua
edellisestä tehtävästä.

2 kommenttia

Monipuolisten työtapojen valinta ja käyttö

Ohjattu ja lasten omaehtoinen leikki sekä havainnolliset, lasten aktiivisuutta ja luovuutta edistävät
työtavat ovat olennainen osa esiopetuksen toimintaa. Työtapojen valintaa ja käyttöä ohjaavat
esiopetukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet sekä lasten tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet.
Monipuolisilla työtavoilla tuetaan lasten kasvua ja oppimista, heidän laaja-alaisen osaamisensa (luku 2.5)
kehittymistä sekä vahvistetaan heidän sosiaalisia taitojaan.

Oppimisen väline ja kohde

Esiopetuksessa työtavat ovat sekä oppimisen väline että opettelun kohde - vähitellen kehittyvä taito, jota
lapset tarvitsevat oppimisen polulla. Tämän vuoksi on tärkeää, että opettaja ohjaa lapsia kokeilemaan ja
käyttämään erilaisia työtapoja ryhmissä, työpareina ja itsenäisesti. Lapset osallistuvat toiminnan
suunnitteluun, työtapojen valintaan ja tekevät erilaisia työtehtäviä. Tämä on arjen osallisuutta, jonka
tavoitteena on tukea lasten aloitteellisuuden kehittymistä ja omaa vastuunottoa. Oppimista edistää se,
että lapset ovat mukana miettimässä työskentelyn tavoitteita ja he tietävät, mitä heiltä odotetaan.
Tehtyjen valintojen ja työskentelyn onnistumista arvioidaan yhdessä.

Työtapojen kehittäminen

Työtapoja kehitetään yhteisesti henkilöstön itsearvioinnin sekä lapsilta ja huoltajilta saadun palautteen
perusteella.

Säännölliset palaverit henkilökunnan kanssa sekä myös muiden kuin oman yksikön kanssa.
Vanhempaintoimikunta
Käytetään palautteen saamiseksi Wilma viestintää sekä erilaisia kyselyitä.
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Toimivat oppimisympäristöt

Monipuolisten työtapojen käyttö edellyttää, että oppimisympäristöissä on riittävästi erilaisia leikkiin ja
opetteluun soveltuvia materiaaleja, havainto- ja työvälineitä sekä mahdollisuuksia käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa. Toimivat oppimisympäristöt tarjoavat tilaisuuksia eriyttää lasten työskentelyä.
Onnistumisen kokemuksilla ja kannustavalla palautteella tuetaan lasten myönteisen itsetunnon
kehittymistä. Tavoitteena on, että lasten halu kokeilla ja opetella vahvistuu ja heille syntyy luottamus
siihen, että he pystyvät oppimaan uutta.

Käytetään viikko ohjelman hahmottamiseen kuvitettua viikko ohjelmaa, sekä muutenkin kuvia tukemaan
lasten toimintaympäristössään työskentelyä.

Käytetään ympäröivää luontoa mahdollisuuksien mukaan hyväksi, esim. Eri vuodenaikojen tarkkailuun,
liikuntaan, ympäristöopin opiskeluun.
Koulun yhteydessä olevassa eskarissa käytetään yhteistyö mahdollisuuksia koulun kanssa
mahdollisimman paljon hyväksi. Esim. Yhteinen joustotunti yhdessä eskari ja ekaluokan kanssa, yhteiset
liikunta ja puutyötilat.

4.2 Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena

Ilo ja onni tarjota laadukasta esiopetusta

Huittisten kaupungin esiopetuksen arviointi

Laadukkaassa esiopetuksessa on keskeistä monipuolinen arviointi. Huittisten kaupungin tasolla
esiopetusta, sen toteutusta ja järjestelyjä arvioidaan suhteessa esiopetusta koskeviin lakeihin, asetuksiin
ja ohjeisiin. Arvioinnin taustalla vaikuttavat myös kaupungin omassa organisaatiossa tehdyt päätökset ja
linjaukset koskien esim. henkilöstöä ja taloudellisia resursseja. Tällä tasolla arvioinnista vastaavat
luottamushenkilöt ja ylin virkamiesjohto. 
Esiopetus osallistuu koulutoimen vuositaiseen arviointiin soveltuvin osin.
Esiopetusyksiköiden tasolla arviointia ohjaa kehitystyöryhmä, johon kuuluvat esiopetusryhmien edustajat,
varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja mahdollisuuksien mukaan varhaiskasvatusjohtaja. 
Kehitystyöryhmän tehtävänä on kehittää esiopetuksen arviointia, opetussuunnitelmaa, muita yhteisiä
suunnitelmia ja toimintamalleja. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti varhaiskasvatuksen
erityisopettajankutsumana. 

Esiopetuksen ryhmäkohtainen arviointi

Laadukkaan esiopetuksen ydin on opetushenkilöstön tutkiva ja omaa toimintaansa re ektoiva ote.
Oppimisen polun, lapsilähtöisen toiminnan tutkiminen ja arvioinnin toimintaa suuntaavan tehtävän
pohtiminen ovat osa esiopetuksen suunnittelua.

Esiopetusyksiköt kehittävät omaa toimintaansa itsearvioinnin keinoin. Arvioinnin keskeisinä kohteina ovat
oppimisympäristö, toimintakäytännöt, opetuksen sisällöt, sisäinen vuorovaikutus sekä lapsen
esiopetuksen oppimissuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Opetuksen arviointiin
osallistuvat opetuksesta vastaavat työntekijät, koko työyhteisö, lapset ja lasten vanhemmat.

Perheillä on mahdollisuus vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteutumiseen ja sen
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sisältöön. Osallisuuden mahdollisuus toteutuu niin toiminnan yleisen arvioinnin kuin lapsikohtaisen
arvioinnin kohdalla. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö tuottaa arvokasta tietoa toiveista ja
lapsikohtaisista aiheista, jotka huomioon ottaen tavoitamme parhaan lopputuloksen eli
kokonaisvaltaisesti huomioidun oppijan. Huoltajien vaikuttamisen keinoja ovat henkilökohtaiset
keskustelut, vanhempainillat, erilaiset vanhemmille suunnatut kyselyt. Esiopetusvuoden lopussa
toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely, jossa kartoitetaan asiakkaan palaute toiminnan järjestämisen
näkökulmasta. 

Esikoululaisen kasvun, kehityksen ja oppimisen arviointi

Oppimisen polku etenee lapsella syntymän hetkestä kohti aikuisuutta. Toiminnallisuuteen kannustava,
lapsen itsetuntoa tukeva ja rohkaiseva palaute lapsen osaamisesta ja toiminnasta ovat yksi
varhaiskasvatuksen tärkeimmistä tuen välineistä lapselle hänen oppimisen polullaan. Oppimisen prosessi
ei tapahdu tyhjiössä vaan vastavuoroisessa suhteessa lapsen ja häntä ohjaavan ympäristön ja sen
tekijöiden kanssa. Esiopetuksessa arviointia tapahtuu päivittäin. Lapsikohtaista arviointia suoritetaan
jatkuvasti kasvatushenkilöstön ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa luonnollisena osana toimintaa.

 Esiopetuksen arvioinnissa painotetaan lapsen kasvu- ja oppimisprosessin edistymistä. Lapselle annetaan
arjessa positiivista, realistista palautetta hänen toiminnastaan. Huoltajalle annetaan palautetta
säännöllisesti keskusteluissa. Esiopetuksessa yhteistyö kotien kanssa on erittäin tärkeää. Tämän
yhteistyön toimivuudella on suuri merkitys lapsen viihtyvyyden, kasvun ja oppimisen kannalta. Opettajan
tulee yhteistyössä muun henkilöstön kanssa edistää lapsen edellytyksiä itsearviointiin, mikä tukee
erityisesti lapsen minäkuvan kehittymistä ja oman työskentelyn jäsentämistä.

 Lapsen oppimisenpolku, mielenkiinnonkohteet ja kehitys osana ryhmää on dokumentoitu Wilmassa ja
tiedossa esiopetuksen toteuttajilla.

Esiopetuksen vuoden kierto jakautuu arvioinnin osalta seuraavasti

1. Alkukartoitus syyskuussa
- Matemaattiset valmiudet: Niilo Mäki-Insituutin kehittämä Lukimat /Tuen tarpeen tunnistaminen-
arviointimenetelmä. 
- Kielelliset valmiudet: Kummi 3- menetelmällä. 
- Lapsen työskentely- ja vuorovaikutustaitojen havainnointi ja arviointi.
- Jokaisella opettajalla on yhteisten arviointimenetelmien lisäksi mahdollisuus käyttää omaharkintaisia
menetelmiä.
- Alkukartoituksen ja vanhempien huomioiden pohjalta lapselle laaditaan Wilmaan lapsen esiopetuksen
suunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Laadinnassa voidaan käyttää myös mahdollisia
asiantuntijatahoja (esim. neuvola, puhe-, toimintaterapeutti).

2. Väliarviointi tammikuussa
- Kouluvalmiuden ryhmäarviointitehtävät lapsen omassa esiopetusryhmässä varhaiskasvatuksen
erityisopettajan ohjaamana. 
- Esiopetuksesta vastaavan opettajan ja huoltajien havaintojen sekä kouluvalmiustehtävien tulosten
perusteella pohditaan lapsen yksilötutkimuksen tarvetta. Yksilötutkimuksen tekee Huittisten
perheneuvolan psykologi.
- Lapsen työskentely- ja vuorovaikutustaitojen havainnointi ja arviointi.
- Arvioinnin pohjalta mahdollinen lapsen esiopetuksen opetussuunnitelman päivitys Wilmassa.

3. Loppuarviointi toukokuussa
- Matemaattisten ja kielellisten valmiuksien loppuarvioinnin esiopettaja toteuttaa joko yhteisten (samat
arviointimenetelmät kuin syksyllä) tai omaharkintaisten menetelmien avulla.
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- Lapsen työskentely- ja vuorovaikutustaitojen havainnointi ja arviointi.
 - Loppuarvio lapsen esiopetusvuodesta käsitellään esiopettajan ja huoltajien tapaamisessa ja esiopettaja

kirjaa sen Wilmaan. 

4. Lastenneuvolan tekemät arvioinnit
 - Lene-arvioinnit 4-6-vuotiaille. Tavoitteena on, että tuen tarve huomataan mahdollisimman varhain ja

lapset ohjataan tarkempiin arviointeihin, ensin oman terveyskeskuksen puheterapeutin ja /tai
perheneuvolan psykologin luo. 

 - Esiopetuksen ja lastenneuvolan yhteistyö on erittäin tärkeää lapsen oppimisedellytysten ja varhaisen
tuen turvaamiseksi. Siksi tätä yhteistyötä kehitetään edelleen vuosittaisissa tapaamisissa.

5. Lapsen itsearviointi
- Ryhmän kasvatushenkilöstön tehtävänä on edistää lapsen edellytyksiä itsearviointiin, mikä tukee
erityisesti lapsen minäkuvan kehittymistä ja oman työskentelyn jäsentämistä. Tavoitteena on vahvistaa
lapsen tietoisuutta omasta oppimisestaan. Oppimisessa edistymiseen vaikuttaa merkittävästi
emotionaalinen ulottuvuus, lapsen tunne omasta kyvykkyydestään. Se vaikuttaa myös uskallukseen
kohdata haasteita. 
- Itsearvioinnin taitoa kehitetään harjoittelemalla aikuisen tuella ja ohjauksessa. Pedagogisesti hyvät
kysymykset edistävät lapsen ajattelua ja kykyä arvioida itseään ja omaa toimintaansa. Lasta ohjataan
arvioimaan toimintaansa säännöllisesti esim. ilmekuvien avulla ja lapsen kanssa keskustellaan hänen
toiminnastaan ja tunteistaan. Näin lapsi kokee itsearvioinnin luonnollisena osana oppisen prosessia.

6. Tiedonsiirto siirtymävaiheissa
- Tiedon kulku päivähoidon ja esiopetuksen välillä toteutuu jokaisen lapsen kohdalla yhteistyössä
huoltajien kanssa. Lapsen oppimisenpolku, mielenkiinnonkohteet ja kehitys osana ryhmää on
dokumentoitu ja tiedossa varhaiskasvatuksen toteuttajilla. Lapsiryhmän opettaja ja perhepäivähoidon
ohjaaja huolehtivat dokumentoidun tiedon siirtymisestä tulevaan esiopetusryhmään ennen esiopetuksen
alkua huoltajien luvalla.

- Siirtymävaiheessa esiopetuksesta perusopetukseen, opetuksen järjestäjä huolehtii lainmukaisesta
tietojen siirtoprosessista. Dokumentoitu tieto siirtyy kouluille Wilman välityksellä. Lisäksi esi- ja
alkuopettajilla on täydentävät tiedonsiirtopalaverit keväällä ja alkusyksyllä. Tarvittaessa tietojen siirto
tapahtuu moniammattillisena yhteistyönä jossa esiopetuksen opetushenkilöstö, alkupopettaja, huoltajat
,varhaiskasvatuksen erityisopettaja, koulun laaja-alainen erityisopettaja sekä mahdolliset muut lapsen
kanssa toimivat tahot voivat ovat mukana.

7. Todistus
Esiopetuksesta annetaan osallistumistodistus. Todistukseen kirjataan todistuksen otsikko, lapsen nimi,
esiopetusyksikkö, todistuksen päiväys sekä opettajan nimi. Todistuksen allekirjoittaa lapsen
esiopetusryhmän opettaja. Mahdollisessa sisältökuvauksessa voidaan ilmaista niitä teemoja, aiheita ja
alueita, joita esiopetusvuoden aikana on käsitelty. Varsinaista arvostelua todistukseen ei sisälly.

Perusopetuslaki 22 § 2 mom. (628/1998); 
Perusopetusasetus 14 § 2 mom. (852/1998)
Valtioneuvoston asetus 5 § (422/2012)
Perusopetuslaki 22 § 1 mom. (628/1998)
Peruospetusasetus 10 § 1 mom. (852/1998)

Huittisten kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma Tulostettu: 15.6.2016

30/57



3 kommenttia

4.3 Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet
Johdanto

Huittinen : Esiopetuksen toiminta muodostaa kokonaisuuden

Esiopetus pohjautuu opetuksen eheyttämiseen. Eheyttävä opetus muotoutuu oppimiskokonaisuuksista,
jotka liittyvät toisaalta lapsen elämänpiiriin ja toisaalta lapsen maailmankuvaa laajentaviin ja jäsentäviin
sisältöihin. Eheytetyn opetuksen tavoitteista neuvotellaan yhdessä ja ne tiedostetaan siinä yhteisössä,
jossa lapsi elää.

Eheyttämisen monimuotoisuuden tulee ilmetä siten, että eri tiedonalat otetaan suunnittelussa ja
toteutuksessa huomioon ja niitä tarkastellaan osana kulloinkin valittua kokonaisuutta.
Oppimiskokonaisuuksien valinnassa pyritään löytämään lapsille merkitykselliset asiat ottamalla heidät
mukaan teemojen suunnitteluun. Oppimiskokonaisuuksien kesto ja toteutustapa vaihtelevat valitun
aihepiirin, tilanteen ja lasten oppimisen etenemisen mukaan.

Eheytetyt kokonaisuudet ja oppimisprosessi ovat tärkeämpiä kuin yksittäiset sisällöt. Kokemusten ja
tietojen käsittely vuorovaikutuksessa aikuisten ja lasten kanssa monin eri tavoin on oppimisen keskeinen
osa. Työtapoja määrittävät opetuksen tavoitteet ja tarkoituksenmukaisuus. Monipuolisella työtapojen
käytöllä pyritään saamaan erilaisia kokemuksia ja taitoja eri tiedonaloista. Esiopetuksessa tiedonalojen
sisältöjen avulla lapsi laajentaa maailmankuvaansa ja oppii itsestään oppijana. Esiopetuksen
sisältöaluejako on tarkoitettu ohjaamaan opettajan työtä

0 kommenttia

Oppimiskokonaisuuksien muodostaminen
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Lataa: oppimiskokonaisuudet.jpg 59,1 kt

Ilmaisun monet muodot
Johdanto

Ilmaisutaitojen merkitys

Lasten oppimisedellytykset, sosiaaliset taidot ja myönteinen minäkuva vahvistuvat, kun he saavat
valmiuksia ympäröivän maailman jäsentämiseen. Nämä valmiudet kehittyvät, kun lapset tutkivat,
tulkitsevat ja ilmaisevat itseään ja maailmaa erilaisia ilmaisun taitoja harjoittelemalla. Harjoittelu tukee
myös lasten keskittymiskyvyn ja itsesäätelytaitojen kehittymistä. Esiopetuksen tehtävä on kehittää lasten
ilmaisua musiikillisen, kuvataiteellisen, käsitöiden sekä suullisen ja kehollisen ilmaisun perustaitoja
harjoittelemalla. Kulttuurin ja ilmaisun eri muotoihin tutustuminen vahvistaa lasten osallistumisen ja
vaikuttamisen taitoja sekä monilukutaidon kehittymistä. Eri ilmaisumuotojen käyttö esiopetuksen arjessa
ja juhlissa tarjoaa mahdollisuuksia tuoda esille kulttuurista monimuotoisuutta ja iloita siitä.

Kokonaisuuteen liittyvät opetuksen yleiset tavoitteet

Ilmaisun eri muodot

Esiopetuksessa lapsia rohkaistaan ja ohjataan käyttämään ilmaisun eri muotoja. Opetus suunnitellaan
niin, että lapset saavat elämyksiä taiteesta sekä kokemuksia luovasta prosessista ja siihen kuuluvasta
suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin kokonaisuudesta. Toiminnan lähtökohtana ovat lasten
aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään ja
niihin liittyvistä erilaisista kokemuksista. Toiminnan tuotoksia tarkastellaan yhdessä, ja yhteinen
tekeminen näkyy oppimisympäristöissä. Lasten ilmaisussa ja työskentelyn dokumentoinnissa käytetään
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monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja välineitä. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti eri
oppimisympäristöjä ja lähiseudun kulttuuritarjontaa.

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet

Ilmaisun monet muodot Huittisissa

Esiopetuksessa taide- ja kulttuurikokemukset ovat merkittävä osa lapsen emotionaalista, taidollista ja
tiedollista kehitystä. Lasta rohkaistaan monipuoliseen ilmaisuun kaikkien aistien avulla. Tällöin kehittyvät
itseilmaisutaidot ja mielikuvitus.
Toiminnassa korostuvat leikki, ilo, onnistumisen kokemukset, luovuus sekä lapsen omat havainnot ja
omien vahvuuksien löytäminen. Lapsessa herätetään kiinnostus estetiikkaan luonnossa ja rakennetussa
ympäristössä. Lapsi saa kokemuksia ja elämyksiä osallistumalla itse ja myös seuraamalla toisten
toimintaa. Häntä ohjataan pitkäjänteiseen, taiteelliseen työskentelyyn ja arvostamaan sekä oman että
toisten työn tuloksia.
Esiopetuksen taiteeseen ja kulttuuriin sisältyvät kuvataide, kädentaidot, musiikki, draama ja
mediakasvatus.

KUVATAIDE

TAVOITTEET
- tutkiva ja kokeileva taiteen tekeminen
- käden hienomotoriikan, mielikuvituksen, ja kauneudentajun kehittyminen
- pitkäjänteinen työskentely
- avaruudellisen hahmottamiskyvyn kehittyminen
- eri työskentelytapoihin ja välineisiin ja materiaaleihin tutustuminen
- havaintojen tekemiseen rohkaistuminen
- ajattelu- ja ongelmanratkaisukyvyn kehittyminen
- elämyksellisien kokemuksien saaminen

SISÄLLÖT
- piirtäminen ja maalaaminen
- muotoilu ja rakentelu
- kollaasit ja sommittelut
- painanta ja gra ikka
- omat taidenäyttelyt
- vierailut taidenäyttelyihin
- erilaiset välineet, materiaalit ja työtekniikat

KÄDENTAIDOT

TAVOITTEET
- erilaisiin materiaaleihin, välineisiin ja työtapoihin tutustuminen
- oman ja toisten työn arvostaminen
- mielikuvituksen kehittyminen
- rohkeus ja uskallus kokeilemiseen lisääntyy
- pitkäjänteinen työskentely
- kulttuuriperinnön siirtyminen
- työn loppuunsaattaminen ja siitä nauttiminen
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SISÄLLÖT
- monipuolinen askartelu
- käsityö
- arkipäivän käytännön työt

MUSIIKKI

TAVOITTEET
- myönteisen asenteen ja kiinnostuksen herättäminen musiikkia kohtaan
- musiikin peruskäsitteisiin ja –elementteihin tutustuminen
- keskittymis- ja kuuntelutaitojen kehittyminen
- soittimiin tutustuminen
- musiikin eri tyylilajeihin tutustuminen
- rohkaistuminen laulamaan, musisoimaan ja liikkumaan musiikin mukaan
- musiikkiperinteen säilyminen ja siirtyminen

SISÄLLÖT
- laulaminen ja äänenkäyttö
- soittaminen rytmi- ja kehonsoittimilla
- kuuntelu; myös luonnon äänet ja hiljaisuus
- rytmi ja melodia
- musiikkiliikunta ja tanssi
- luova itseilmaisu ja improvisointi
- juhlat ja esiintymiset
- konserttivierailut
- yhteistyö Huittisten musiikkiopiston kanssa

DRAAMA

TAVOITTEET
- rohkaistuminen eläytymään ja ilmaisemaan itseään
- esiintymisen ilo
- ilmaisussa kehittyminen
- ryhmässä toimimiseen oppiminen
- uusien asioiden oppiminen kokemusten ja elämysten kautta
- tunteiden tunnistamisessa ja vastaanottamisessa kehittyminen

SISÄLLÖT
- ohjattu ja vapaa roolileikki
- aisti-, tunnetila-, keskittymis- ja kontaktileikit
- puhe- ja ääniharjoitukset
- keskustelut ja kertominen
- ilmaisu-, improvisaatio- ja mielikuvaharjoitukset
- pantomiimi
- teatteri, nukketeatteri, pöytä- ja varjoteatteri
- lasten omat esitykset
- erilaiset esiintyjävierailut

MEDIAKASVATUS
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TAVOITTEET
- erilaisiin tiedonhankinta- ja viestintävälineisiin tutustuminen
- erilaisten viestimien asianmukaisen käytön oppiminen
- kriittinen suhtautuminen median sisältöihin

SISÄLLÖT
- sanoma- ja aikakauslehdet, elokuvat, televisio, tietokone, radio, kamera,
puhelin ja mainokset
- tietokoneen käyttö
- tv:stä ja elokuvista keskusteleminen
- äänien ja kuvien tulkitseminen
- äänien ja kuvien tuottaminen
- viestintävälineet ja niiden käyttö
- oppimispelit

0 kommenttia

Kielen rikas maailma
Johdanto

Oppimisen kohde ja väline

Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline. Esiopetusiässä kielestä tulee yhä vahvemmin lasten
ajattelun, ilmaisun ja vuorovaikutuksen väline, jonka avulla he jäsentävät arkeaan ja rakentavat
maailmankuvaansa. Esiopetuksen tehtävä on tukea lasten kielellisten taitojen kehitystä
kokonaisvaltaisesta kielen merkityksen hahmottamisesta kohti yksityiskohtaisempaa kielen rakenteiden
ja muodon havaitsemista. Keskeistä on vahvistaa lasten kiinnostusta ja uteliaisuutta puhuttua kieltä sekä
lukemista ja kirjoittamista kohtaan. Kielellinen mallintaminen ja runsas myönteinen palaute ovat tärkeitä
oppimiselle. Erilaisten viestien tulkitseminen ja tuottaminen suullisesti ja viestinnän välineitä käyttäen
ovat osa vähitellen kehittyvää monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista laaja-alaista osaamista.
Esiopetuksessa lasten kielellisen ja kulttuurisen taustan monimuotoisuus tunnistetaan, sitä kunnioitetaan
ja sen jatkuvuutta tuetaan. Eri kielten havainnointi tukee lasten kielitietoisuutta sekä kulttuuriseen
osaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvän laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.

Kokonaisuuteen liittyvät opetuksen yleiset tavoitteet

Vuorovaikutustaidot ja kielitietoisuus

Esiopetuksen tavoitteena on edistää lasten kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä vahvistaa
heidän kiinnostustaan kieliin ja kulttuureihin. Lasten kielellisen tietoisuuden kehittymistä edistetään
kielellä leikkien, loruillen sekä tutustuen monipuolisesti puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen. Lasten
kehittyvää luku- ja kirjoitustaitoa tuetaan leikkien ja toiminnallisten harjoitusten avulla. Opetus ja
oppimisympäristöt suunnitellaan niin, että niissä on lapsille runsaasti mahdollisuuksia havainnoida, tutkia
ja kokeilla puhuttua ja kirjoitettua kieltä sekä laajentaa sanavarastoaan. Opetuskielen lisäksi
esiopetuksessa havainnoidaan muita kieliä. On tärkeää, että lapset, joiden äidinkieli on muu kuin
esiopetuksen kieli, saavat vahvan tuen opetuskielen taidon kehittymiselle ja samalla kokemuksen, että
heidän kotona puhumansa kieli on tärkeä ja arvokas.

Huittisten kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma Tulostettu: 15.6.2016

35/57

https://peda.net/huittinen/ops-2016/eo/4etp/4oytjo/imm/yt/kjept#comments
https://peda.net/huittinen/ops-2016/eo/4etp/4oytjo/krm
https://peda.net/huittinen/ops-2016/eo/4etp/4oytjo/krm/johdanto
https://peda.net/huittinen/ops-2016/eo/4etp/4oytjo/krm/kloyt


Yksityiskohtaisemmat tavoitteet

Kielen rikas maailma Huittisissa

Kieli on ajattelun ja ilmaisun väline ja kaiken oppimisen perusta. Lapsi hahmottaa ympäristöään kielen
avulla. Kielellisiä taitoja harjoitellaan esiopetuksen kaikilla osa-alueilla. 

Esiopetuksessa lapselle luetaan ja kerrotaan satuja ja kertomuksia, kertovia tietotekstejä, 
runoja, loruja yms. Luetun tekstin avulla karttuvat lapsen sana- ja käsitevarastot. 
Lapsi saa eläytyä kuulemaansa, saa aineksia ajatteluunsa ja alkaa ymmärtää lukemisen merkitystä.
Esiopetuksessa luodaan pohja luku- ja kirjoitustaidon oppimiselle. Alkavan luku- ja kirjoitustaidon
perustana on, että lapsi on ollut aktiivisessa roolissa eri vuorovaikutuksessa sekä keskustelijana että
kuuntelijana. Voidakseen oppia lukemaan, lapsen tulee tiedostaa kieli kielenä, eli kyetä siirtymään
sanojen merkityksestä niiden muotoon. Kun lapsi alkaa erottaa sanoja yhteyksistään ja leikitellä niillä on
kielen tietoisuus herännyt. Sen kehittymistä tuetaan kielellä leikkien, loruillen ja riimitellen sekä tutustuen
kirjoitettuun kieleen. 
Esiopetuksessa lapsi harjoittelee suuraakkosten kirjainmuotoja, alkaa tunnistaa ja kuulla kirjaimia sekä
sanojen äänteitä. Hän alkaa myös hahmottaa sanojen muodostumisen tavuista, sekä äänteet tavun
osana. Esiopetuksen vuorovaikutustilanteissa lasta rohkaistaan ja ohjataan niin, että hän vähitellen
harjaantuu kertomaan omista tunteistaan, toiveistaan, mielipiteistään ja ajatuksistaan sekä ilmaisemaan
havaintojaan ja päätelmiään.
Oppimisympäristö luodaan sellaiseksi, että kukin lapsi voi tutustua kirjoitettuun kieleen omien
edellytystensä mukaisesti.
Erilaisten leikkien ja harjoitusten avulla tuetaan lasten hienomotoristen taitojen kehittymistä sekä heidän
kykyään hahmottaa tilaa ja suuntia. Lapsia ohjataan tarkoituksenmukaiseen kynäotteeseen ja
näppäimistöjen käyttöön.

TAVOITTEET
- kuunteluun keskittyminen
- rohkaistuminen itsensä ilmaisuun
- ajattelun ja mielikuvituksen kehittyminen
- mielenkiinnon herääminen kielen havainnointiin ja tutkimiseen sekä lukemaan ja
kirjoittamaan oppimiseen
- kielentietoisuuden herättäminen ja kehittyminen
- sana- ja käsitevaraston karttuminen
- kirjallisuudesta kiinnostuminen
- hienomotoriikan kehittäminen

SISÄLLÖT
- monipuoliset luettavat tekstit: sadut, tarinat, lorut jne.
- puhuttu ja kirjoitettu kieli sekä tukiviittomat
- sana- ja käsitevarasto
- aktiivinen kuunteleminen ja puhuminen
- päivittäiset vuorovaikutustilanteet
- käsitteenmuodostus
- sanat, tavut, kirjaimet ja äänteet
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2 kommenttia

Minä ja meidän yhteisömme
Johdanto

Laajeneva elinpiiri

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

Kokonaisuuteen liittyvät opetuksen yleiset tavoitteet

Osallisuus ja tunnetaidot

Tavoitteena on edistää lasten mielenkiintoa yhteiskunnan, erityisesti lähiyhteisön toimintaan ja vahvistaa
heidän osallisuuttaan toimintaympäristössään. Lapsia ohjataan havainnoimaan nykyisyyttä ja heille
luodaan mahdollisuuksia eläytyä menneisyyden tapahtumiin ja tilanteisiin. Opetuksessa tuetaan lasten
eettisen kohtaamisen ja ajattelun taitoja sekä tunnetaitojen kehittymistä. Lapset tutustuvat opettajan
johdolla niin omaan kuin muihinkin lapsiryhmässä tai lähiyhteisössä edustettuina oleviin katsomuksiin ja
uskontoihin sekä nii hin liittyviin tapoihin ja perinteisiin. Lapsia rohkaistaan kysymään ja heidän
pohdinnoilleen ja ihmettelylle annetaan tilaa. Kokonaisuuden työtapoina korostuvat keskustelut sekä
erilaiset eläytymisen mahdollistavat menetelmät.

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet

Minä ja meidän yhteisömme Huittisissa
Esiopetuksen eettinen kasvatus sisältyy kaikkeen toimintaan ja on kaikille lapsille yhteistä. Se lähtee
itsetunnon kehittymisestä laajentuen ihmisten välisiin sosiaalisiin taitoihin ja edelleen elinynpäristöön.
Eettinen kasvatus liitetään esiopetuksen päivittäisiin tilanteisiin. Sitä käsitellään keskustellen, pohtien ja
roolileikkien kautta. Esiopetuksessa voidaan myös käyttäää Askeleittain-ohjelmaa.

Esiopetusvuoden aikana tutustutaan kotiseudun kultuuriin ja historiaan sekä toisaalta lapsia kiinnostaviin
lähiympäristön ja yhteiskunnan ajankohtaisiin asioihin.

Esiopetuksen katsomuskasvatus on ensisijaisesti enemmistön uskontokunnan mukaista. Sitä toteutetaan
uskonnonvapauden pohjalta kunnioittaen lapsen vanhempien vakaumusta. Huittisissa
uskontokasvatusta toteutetaan osittain yhteistyössä kristillisten seurakuntien kanssa. Tutustutaan myös
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muihin lapsiryhmässä oleviin uskontoihin ja katsomuksiin.

TAVOITTEET

-sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja terveen itsetunnon kehittyminen
-eettisen ajattelun kehittäminen
-toisten kunnioittaminen

 -ympäristön arvostaminen ja vaaliminen
 -myönteinen suhtautuminen erilaisuutta kohtaan

 -oman uskonnon keskeisimpiin sisältöihin ja omaan seurakuntaan tutustuminen
-tutustuminen kirkkovuoden juhliin

 -hiljentymisen ja hartauden kokemukset
-kulttuuriperinnön siirtäminen

 -lähiympäristön ja yhteiskunnan ajankohtaiset asiat
-mediakasvatus

SISÄLLÖT

- ihmissuhteet
- suvaitsevaisuus, hyväntahtoisuus, ja huolenpito
- oikeudenmukaisuus ja kohtuullisuus
- reiluus ja rohkeus
- Askeleittain; sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja tukeva opetusohjelma
- ihmisen ja luonnon suhde
- kulttuuri-identiteetti
- Huittisten kulttuuri- ja luontoperintö
- uskonnolliset juhlat ja pyhät

0 kommenttia

Tutkin ja toimin ympäristössäni
Johdanto

Matematiikka, ympäristö ja teknologia

Lasten toimintaympäristö - lähiluonto ja rakennettu ympäristö sekä muut esiopetuksen
oppimisympäristöt - tarjoavat runsaasti aineksia lasten oppimiselle. Erityisen tärkeää opetuksen
liittäminen lasten kokemusmaailmaan ja heidän toimintaympäristöönsä on matemaattisten taitojen
opettelussa sekä teknologia- ja ympäristökasvatusten toteuttamisessa. Toimintaympäristöön liittyvät
havainnot, kokemukset ja tiedot, niiden jäsentäminen ja kuvaaminen auttavat lapsia kehittymään
ajattelijoina ja oppijoina. Kehittyvä taito nimetä asioita sekä ymmärtää ja käyttää erilaisia käsitteitä
edistää lasten monilukutaitoa. Esiopetuksen tehtävänä on tukea lasten matemaattisen ajattelun
kehittymistä ja kiinnostusta matematiikkaan. Tehtävänä on myös vahvistaa lasten luonnontuntemusta ja
luontosuhdetta sekä tutustua arjen teknologiaan. Esiopetuksessa tutustutaan tutkivaan oppimiseen
havainnoimalla ja tutkimalla ympäristöä sekä kokeilemalla ja päättelemällä.
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Kokonaisuuteen liittyvät opetuksen yleiset tavoitteet

Matematiikka

Esiopetuksessa vahvistetaan pohjaa lasten matemaattisen ajattelun kehittymiselle ja matematiikan
oppimiselle. Lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota arjessa ja ympäristössä ilmenevään
matematiikkaan. Opetus luo mahdollisuuksia luvun, muutoksen ja ajan käsitteiden sekä tason ja
avaruuden hahmottamisen ja mittaamistaitojen kehittymiselle. Opetuksen tavoitteena on tarjota
oivaltamisen ja oppimisen iloa matemaattisen ajattelun eri vaiheissa oleville lapsille.

Luonto ja teknologinen ympäristö

Opetuksessa havainnoidaan luontoa. Lasten ympäristöherkkyyden ja luontosuhteen kehittymistä tuetaan
tarjoamalla lapsille kokemuksia luonnossa liikkumisesta sekä sen tutkimisesta. Lapsia ohjataan myös
havainnoimaan ympäristön teknologiaa sekä kokeilemaan ja keksimään omia ratkaisuja.

Kokeilu ja toiminnallisuus

Opetuksessa tutustutaan tutkivaan työtapaan. Lapsia rohkaistaan tekemään kysymyksiä ja etsimään
niihin yhdessä selityksiä. Lapset opettelevat vertailemaan, luokittelemaan sekä järjestämään havaintojen
tai mittausten pohjalta saatuja tietoja. Heitä rohkaistaan tekemään päätelmiä ja keksimään ratkaisuja
arjen ongelmiin sekä kokeilemaan ratkaisuja. Opetuksessa harjoitellaan dokumentointia eri välinein sekä
esittämään tuloksia eri tavoin.

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet

Tutkin ja toimin Huittisissa

MATEMAATTISET TAIDOT
Esiopetuksessa luodaan ja vahvistetaan pohjaa matematiikan oppimiselle ja matemaattisen ajattelun
kehittymiselle. Lasta ohjataan kiinnittämään huomiota luonnollisiin arkipäivän tilanteissa esille tuleviin
matemaattisiin ilmiöihin.
Oppimistilanteissa lapsella on aktiivinen rooli. Lapsen käsitystä matematiikasta avarretaan leikkien,
satuillen, loruillen, laulaen, liikkuen, pienten työtehtävien, keskusteluhetkien, askartelujen ja pelien avulla.
Hänen tulisi kokea matematiikan oppiminen mielenkiintoisena ja haastavana toimintana, joka on
merkityksellistä ja mielekästä.
Lapsen tulee saada monipuolisia kokemuksia käsitteiden eri ilmenemismuodoista. Harkitut ja
johdonmukaiset opetusmenetelmät, välineet ja kieli ovat keskeisiä käsitteiden ymmärtämisprosessissa.
Lapsen on tärkeää oppia kuvailemaan omaa ajatteluaan. Esiopetuksessa häntä kannustetaan kertomaan
mitä hän ajattelee ja miten hän ajattelee. Opetukseen kuuluu muistia kehittäviä leikkejä ja tehtäviä. Lasta
kannustetaan myös toimintaympäristöön liittyvien ongelmanratkaisutehtävien päättelyyn ja ratkaisujen
etsimiseen.
Oppimisympäristö luodaan sellaiseksi, että se tukee ja edistää jokaisen lapsen yksilöllistä matemaattisen
ajattelun kehittymistä.
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TAVOITTEET
 - kiinnostuksen herättäminen matemaattisiin ilmiöihin

- matemaattisen ajattelun herääminen
 - keskeisten käsitteiden ymmärtäminen
 - muistin, päättelytaidon, loogisen ajattelun, ongelmanratkaisutaitojen ja arvioinnin

kehittyminen
 - oman ajattelun tarkkaileminen ja tunnistaminen 

 - keskittymisen, kuuntelemisen ja kommunikoinnin kehittyminen

SISÄLLÖT
 - matemaattiset ilmiöt arkitilanteissa

 - keskeiset matemaattiset käsitteet
 - lukukäsite ja lukujonotaidot lukualueella 1-20

 - geometria; rakentelut, askartelu, muovailu
 - luokittelu, sarjoittaminen, vertailu ja mittaaminen

- yksinkertaiset laskutoimitukset
- aika ja raha

 - havainnointi, pohdinta ja ongelmanratkaisu

LUONTO JA TEKNOLOGIA YMPÄRISTÖSSÄ
 Esiopetuksen ympäristö- ja luonnontieto auttaa lasta ymmärtämään ympäristöään, tukee ajattelun ja

oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä sekä vahvistaa lapsen elämyksellistä, kokemuksellista ja
emotionaalista suhdetta luontoon ja muuhun ympäristöön.

Lähtökohtana on lapsi itse suhteessa ympäröivään luontoon ja rakennettuun ympäristöön, ympäristön
ilmiöihin sekä kulttuuriin. Myönteisen ympäristösuhteen kehittymisen yhtenä edellytyksenä on, että lapsi
kokee oman elinympäristönsä myös turvalliseksi ja kiinnostavaksi tutkimus- ja leikkipaikaksi.

KOKEILU JA TOIMINNALLISUUS
 Esiopetuksessa ympäristöön ja luontoon tutustutaan käyttäen ongelmakeskeistä ja tutkivaa

lähestymistapaa. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten lasten ja kasvattajien kanssa, kuitenkin
itse aktiivisesti toimien. Lapsi havainnoi, kokeilee ja vertailee kaikkia aistejaan käyttäen. Lasta rohkaistaan
kyselemään, tutkimaan ja myös itse etsimään vastauksia. Havaintojen tekoon tarjotaan erilaisia
apukeinoja, kuten mittauksia. Niiden avulla lapsi oppii kuvailemaan, vertailemaan, luokittelemaan ja
järjestämään saamiaan tietoja ja tuloksia sekä myös perustelemaan havaintojaan. Näiden pohjalta taas
lapsi oppii muodostamaan käsitteitä, tekemään päätelmiä ja löytämään syyseuraussuhteita

TAVOITTEET
 - arvostavan ja elämyksellisen suhteen syntyminen luontoon ja lähiympäristöön

- ihmisen ja luonnon välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen
- oman toiminnan luontoon vaikuttamisen tunnistaminen
- kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen

 - tutkiva työtapa; aktiivinen havainnointi, kysely, kokeilu, vertailu ja päättely,
ongelmakeskeinen lähestymistapa

SISÄLLÖT
 - luonto eri vuodenaikoina ja rakennettu ympäristö

- toiminnallinen kokeileminen ja tutkiminen
- kestävän kehityksen periaatteet
- aine, energia, liike ja voima
- liikennekasvatus 
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- liikennekasvatus 
- aika ja avaruus

0 kommenttia

Kasvan ja kehityn
Johdanto

Arjen taidot

Itsestä huolehtiminen ja siihen liittyvät arjen taidot ovat osa esiopetuksen tavoitteena olevaa laaja-alaista
osaamista. Kehittyäkseen tällä osaamisen alueella lapset tarvitsevat kokemuksia, tietoja ja pohdintaa,
joiden pohjalta heidän arvostuksensa ja taitonsa voivat vähitellen kehittyä. Esiopetuksessa tehtävää
lähestytään liikunnan, ruuan, kuluttajuuden, terveyden sekä turvallisuuden näkökulmista.
Esiopetuksen tehtävänä on luoda pohjaa terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle ja liikunnalliselle
elämäntavalle sekä kehittää lasten terveysosaamista ja turvataitoja. Lisäksi tehtävänä on edistää
kestävään elämäntapaan kuuluvia ruoka-, kulutus- ja puhtaustottumuksia.

Kokonaisuuteen liittyvät opetuksen yleiset tavoitteet

Kasvan ja kehityn Huittisissa

LIIKUNTA
Päivittäinen monipuolinen liikunta on välttämätöntä lapsen tasapainoiselle kasvulle, kehitykselle,
terveydelle ja hyvinvoinnille.

Liikkumisen ja leikin avulla harjaannutetaan lapsen fyysistä ja motorista kuntoa, liikehallintaa ja motorisia
perustaitoja. Se edistää myös lapsen oppimisvalmiuksia, käsitteiden oppimista sekä oman kehon
liikkeiden hallintaa.

Lapsella on luontainen liikkumisentarve ja mieltymys toiminnallisuuteen. 
Vastapainoksi lapsen tulisi saada esiopetuksessa myös rauhoittumisen ja rentoutumisen kokemuksia.
Esiopetuksessa tarjotaan mahdollisuuksia vapaaseen ja ohjattuun liikkumiseen ja leikkiin sekä sisällä että
ulkona eri vuodenajat huomioiden

Liikunnallista yhteistyötä tehdään mm. Huittisten terveyskeskuksen kanssa (motoriikkajumppa) ja eri
liikuntajärjestöiden kanssa.

TAVOITTEET
- myönteinen asenne liikuntaa kohtaan ja liikunnan ilo
- oman kehon tunteminen
- fyysisen ja motorisen kunnon kehittyminen
- karkea- ja hienomotoriikan kehittyminen
- liikehallinnan harjaantuminen
- eri liikuntamuotojen kokeileminen
- sääntöjen ymmärtäminen ja noudattaminen
- sosiaalisten taitojen vahvistuminen
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SISÄLLÖT
 - monipuoliset liikuntamuodot sisällä ja ulkona eri vuodeaikoina

- ohjattu liikunta ja omaehtoinen liikunnallinen toiminta
- liikuntaleikit ja -pelit

 - liikehallinta ja motoriset perustaidot
 - erilaiset liikuntavälineet ja telineet sekä niiden käyttäminen

- rauhoittuminen ja rentoutuminen

RUOKA JA KULUTTAMINEN
Esiopetuksessa totutellaan monipuolisiin ja terveellisiin ruokiin. Samalla tuetaan lapsen terveellisiä
ruokatottumuksia ja ohjataan lasta hyviin ruokailutapoihin. Erilaisiin ruokailukulttuureihin tutustumalla
laajennetaan lasten kokemuspiiriä ja opitaan ymmärtämään erilaisia kulttuureita. 
Arkitoimien ja leikin avulla kehitetään lapsen kykyä huomioida kestävän kehityksen periaatteita omassa
lähiympäristössään.

TAVOITTEET
- terveellisten ruokailutottumusten ja hyvien ruokailutapojen omaksuminen
- oikeanlaisiin kulutustottumuksiin ohjaaminen 
- kestävän kehityksen huomioiminen toiminnassa, 

SISÄLLÖT
- terveelliset ruokailutottumukset
- tapakasvatus
- kohtuullisen kulutuksen periaatteita
- jätehuolto, lajittelu

HYVINVOINTI JA TERVEYS
Esiopetuksessa edistetään kokonaisvaltaisesti lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä 
sekä kasvua ja kehitystä. Luonnollisissa arkipäivän tilanteissa lasta ohjataan huolehtimaan 
päivittäisestä hygieniastaan, omasta terveydestään ja turvallisuudestaan. 

Lapset saavat esiopetuksessa tietoa oikeudestaan turvalliseen elämään, arvostavaan kohteluun ja
koskemattomuuteen. Lasten kanssa havainnoidaan ja pohditaan arjen toimintaympäristöihin ja
esiopetuksen oppimisympäristöihin liittyviä yleisimpiä fyysisiä ja psyykkisiä vaaratilanteita. Tavoitteena on
tukea lasten turvallisuuden tunnetta, antaa heille valmiuksia pyytää ja hankkia apua sekä toimia
turvallisesti tavallisimmissa arjen tilanteissa.

Lasta autetaan tiedostamaan itsensä suhteessa muihin ja ympäristöön luomalla myönteisiä
kokemuksia ja tarjoamalla osallistumisen mahdollisuuksia. Toiminnalla ja tapakasvatuksella 
lasta ohjataan myönteisiin ihmissuhteisiin ja tunne-elämän terveyteen sekä välttämään väkivaltaa.
Lapsen kasvua ja kehitystä tuetaan huolehtimalla työn, levon ja virkistyksen tasapainosta
esiopetuksessa. 

TAVOITTEET
- terveellisiin ja turvallisiin elämäntapoihin ohjaaminen
- opastaminen henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen
- riittävän levon ja ulkoilun tarjoaminen
- myönteiset ihmissuhteet ja tunne-elämän terveys
- väkivallan välttäminen
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SISÄLLÖT
 - henkilökohtainen hygienia ja siitä huolehtiminen

- terveelliset ja turvalliset elämäntavat
- ulkoilu ja lepo

 - vuorovaikutusleikit ja -pelit
 - Askeleittain ohjelma tunne-elämän kehittymiseen

0 kommenttia

4.4 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä
Johdanto

Yleiset kasvatus- ja oppimistavoitteet

Kaikkien lasten esiopetuksessa noudatetaan samoja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
mukaisia esiopetuksen yleisiä kasvatus- ja oppimistavoitteita. Lasten vaihtelevat kielelliset ja kulttuuriset
taustat ja valmiudet otetaan esiopetuksessa huomioon. Esiopetuksen tavoitteena on tukea jokaisen
lapsen kieli- ja kulttuuri-identiteettien kasvua sekä opettaa lapsia kunnioittamaan eri kieliä ja kulttuureja.
Erityisenä tavoitteena on tukea kaksi- ja monikielisten lasten eri kielten taitoa.

Esiopetuksessa käytettävät kielet

Huittisissa opetuskielenä käytetään suomen kieltä. Tarvittaessa opetuksen tukena käytetään myös
tukiviittomia.

[1] Perusopetuslaki 10 § 1 mom. (1288/1999)

Erilaiset kieli- ja kulttuuritaustat esiopetuksessa

Huittisten kaupunki on monikulttuurinen

Huittinen on monikulttuurinen kaupunki. Monikulttuurisia perheitä varhaiskasvatuksessa on vuositasolla
vajaa 10 % . Monikulttuurisuutemme muotoutuu lähinnä maahanmuuttajaperheistä. Venäjän, viron ja
somalian kieli ovat vahvimmin edustettuina. 

Esiopetukseen osallistuvia maahanmuuttajia erottaa toisistaan kieli ja kulttuuri, maahanmuuton syy ja
maassaoloaika. Lasten taustat otetaan huomioon, vaikka opetuksessa toteutetaan esiopetuksen yleisiä
kasvatus- ja oppimistavoitteita. Opetuksella tuetaan suomen sekä mahdollisuutta kasvaa kahteen
kulttuuriin. Lapsen identiteetin rakentumiselle on merkityksellistä, että myös hänen kulttuuriinsa kuuluvia
asioita arvostetaan ja että ne näkyvät esiopetuksen arkipäivässä.

Suomi toisena kielenä -opetuksen tavoite on, että lapsi saavuttaa mahdollisimman toimivan suomen
kielen taidon kaikilla kielen osa-alueilla. Hyvän suomen kielen hallinnan keskeisinä edellytyksinä ovat
äidinkielen hallinta ja tavoitteinen oppiminen.
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Esiopetuksen keskeiset sisältöalueet harjaannuttavat kielen käytön eri toimintoihin ja kotouttavat
suomalaiseen kulttuuriin.

Lapsen äidinkielen opetuksen tavoitteet puolestaan ovat ajattelun kehittyminen, itsetunnon ja
persoonallisuuden ehyt kasvu sekä kielenkäyttötaitojen vahvistuminen. Keskeisellä sijalla on lapsen
ilmaisukielen ja -rohkeuden lisääntyminen sekä omien näkemysten ja mielipiteiden esittäminen.

Oman kulttuurin tukemisen tavoitteena on, että lapsi tulee tietoiseksi oman etnisen ryhmänsä
kulttuuriperinnöstä ja oppii arvostamaan sitä. Oman etnistä kulttuuria ja identiteettiä tukeva ympäristö
kasvattaa suvaitsevaisuuteen ja vastavuoroiseen arvonantoon.

0 kommenttia

5. Lapsen kasvun ja oppimisen tuki
Johdanto

Käsitteiden määrittelyä

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja
koulunkäynnin tuesta esiopetukseen paremmin sopivaa nimitystä kasvun ja oppimisen tuki. Kasvun ja
oppimisen tuki ja lukuun 6 sisältyvä oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden. Tässä luvussa
määrätään perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta.

5.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Huittisissa
Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaiseen kasvun ja oppimisen tuen piiriin.
Lain mukaan lapsilla on oikeus saada riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Lapsen kasvun ja
oppimisen tuen kome tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Huittisissa erilaisia tukimuotoja ovat
esiopetusryhmän jakaminen pienempiin opetusryhmiin, osa-aikainen erityisopetus, aikuisen antama
henkilökohtainen ohjaus sekä erityisten apuvälineiden käyttö tarvittaessa. Eri tukimuotoja käytetään
tarpeen mukaan kaikilla tuen tasoilla.

Kasvun ja oppimisen tuen lähtökohtana ovat kunkin lapsen ja lapsiryhmän vahvuudet sekä oppimis- ja
kehitystarpeet. Ennen esiopetuksen alkamista esiopetuksen opettaja tutustuu tulevan ryhmän lapsiin ja
jokaiselle esiopetuksen aloittavalle lapselle ja lapsen huoltajille tarjotaan mahdollisuus tutustua
esiopetusyksikköön ennen toiminnan alkua. Kopio viimeisestä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta (
kevään keskustelu) siirretään huoltajan allekirjoittamalla luvalla tulevaan esiopetusyksikköön.
Mahdollisuuksien mukaan esiopetuksen opettaja osalistuu kevään Vasu- keskusteluun lapsen
päivähoitoyksikössä. 

Tavoitteena on, että lapsen tuen tarve havaitaan mahdollisimman varhain ja tukitoimet on voitu aloittaa
jo ennen esiopetuksen alkua. Tämän vuoksi yhteistyötä huoltajien, lapsen aiemman varhaiskasvatuksen,
lastenneuvolan sekä sosiaalitoimen välillä kehitetään jatkuvasti. Varsinkin lastenneuvolan 4-
vuotistarkastuksella on tärkeä merkitys lapsen kehityksen seurannassa ja taitojen arvioinnissa.
Esiopetuksen alettua periaatteena on, että lapsen sen hetkinen tuen tarve arvioidaan ja sitä koskevat
ratkaisut sekä perusopetuslain mukaisen päätökset tehdään mahdollisimman pian. Lapsen huoltajien,
esiopetuksen henkilöstön, erityisopettajan sekä muiden ammattihenkilöiden monialainen yhteistyö
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lasten tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Käytössä
olevat toimintatavat, opetusjärjestelyt sekä oppimisympäristö muokataan lapselle ja lapsiryhmälle
sopiviksi niin, että ne tukevat oppimista parhaalla mahdollisella tavalla. Tuki annetaan lapselle
ensisijaisesti omassa esiopetusryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin, ellei lapsen etu välttämättä
edellytä lapsen siirtämistä toiseen ryhmään tai yksikköön.

0 kommenttia

5.2 Yhteistyö huoltajan kanssa tuen aikana

Yhteistyö huoltajan kanssa tuen aikana Huittisissa
Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen edellyttää eri tahojen luottamuksellista yhteistyötä.
Sen tavoitteena on tukea kodin kasvatustehtävää sekä järjestää lapsen opetus ja kasvatus esiopetuksessa
niin, että jokainen lapsi saa oman kehitystasonsa ja omien tarpeidensa mukaista opetusta, kasvatusta ja
tukea. Vanhemmille kerrotaan tuen mahdollisuudesta syksyn vanhempainillassa sekä erillisessä
tiedotteessa. Samalla heille kerrotaan lasta koskevien asioiden käsittelystä, tietojen saannista ja niiden
luovuttamisesta, salassapidosta sekä moniammatillisesta yhteistyöstä eri tahojen kanssa (mm. Huittisten
lastenneuvola, perheneuvola, puheterapeutti, sosiaalitoimi).

Huittisissa jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma
yhdessä huoltajien kanssa. Tuolloin huoltajat osallistuvat tavoitteiden asettamiseen ja toiminnan
suunnitteluun yhdessä esiopetuksen opettajan kanssa. Ennen keskustelua vanhemmat saavat kotiin
täytettäväksi lomakkeen "Vanhemmille mietittäväksi ennen esiopetuksen oppimissuunnitelmapalaveria".
Lisäksi kotona täytetään yhdessä lapsen kanssa "Lapsen oma sivu"- lomake. Näihin molempiin kirjataan
kotona sekä lasten, että huoltajien esiopetusta koskevia ajatuksia ja toiveita ja ne ovat tärkeä osa
esiopetuksen oppimissuunnitelman laatimista. Huoltajia kannustetaan tukemaan omalta osaltaan lasta
oppimissuunnitelmaan laadittujen tavoitteiden saavuttamisessa. Esiopetuksen opettaja kirjaa lapsen
esiopetuksen oppimissuunnitelman Wilmaan.

Lapsen kehitystä seurataan ja arvioidaan esiopetusvuoden aikana ja esiopetuksen henkilöstö on
yhteydessä huoltajiin, mikäli lapsella ilmenee kehityksen tai oppimisen ongelmia tai hänen hyvinvointinsa
on vaarantumassa muulla tavalla. Esiopetuksen henkilöstöllä on vastuu riittävästä yhteistyöstä ja
tiedottamisesta. Huoltajille kerotaan, että he eivät voi kieltäytyä kasvun ja oppimisen tuen
vastaanottamisesta, eikä heidän suostumustaan tarvita tuen tarpeen arviointiin ja tuen suunnitteluun.
Lapsi voi tarvita myös yksilökohtaisen oppilashuollon tukea. Tämä perustuu vapaaehtoisuuteen ja
edellyttää huoltajan suostumusta (ks. Oppilashuoltosuunnitelma).

Valtioneuvoston asetus (422/2012)
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5.3 Yleinen tuki

Yleinen tuki Huittisissa
Jokaisella lapsella on jokaisena esiopetuspäivänä oikeus saada ohjausta ja tukea kasvuunsa ja
oppimiseensa. Esiopetuksen opettaja vastaa sitä, että esiopetusryhmän ja lasten erilaiset lähtökohdat ja
tarpeet otetaan huomioon esiopetuksessa. On myös tärkeää, että lapsi tunnistaa omia vahvuuksiaan ja
että aikuiset nostavat niitä tietoisesti esille. Huittisissa laaditaan jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle
esiopetuksen opimissuunnitelma osana yleistä tukea yhdessä huoltajien kanssa syys-lokakuussa.
Suunnitelmaan kirjataan sekä lapsen, että huoltajien toiveita ja ajatuksia ja lisäksi suunnitellaan yhdessä
henkilökohtaisia tavoitteita esiopetusvuodelle. 

Laadukas esiopetus on perusta lapsen kasvulle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Tuen tarpeiden arviointi ja
tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin opetus- ja kasvatustilanteisiin ja se toteutuu koko
esiopetushenkilöstön yhteistyönä. Myös huoltajan ja lapsen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Tuen
suunnittelun lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Oppimissuunnitelman tukena
voidaan käyttää mm. havainnointilomaketta ja ns. "Työkalupakki"- lomaketta työvälineenä erilaisten
tukitoimien suunnittelussa. Niiden avulla esiopetuksessa mietitään oppimisympäristöön, tehtävien
organisointiin, opetus- ja toimintatapojen muokkaamiseen sekä yhteistyöhön liittyviä asioita jokaisen
lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Yleisen tuen aikana esiopetuksen opettaja kutsuu tarvittaessa lapsen huoltajat sekä muita asiantuntijoita
oppimissuunnitelman päivittämiseen. Suunnitelman loppuarviointi tehdään toukokuussa yhdessä lapsen
ja huoltajien kanssa.

0 kommenttia

5.4 Tehostettu tuki
Johdanto

Johdanto
Lapselle, joka tarvitsee kasvunsa ja oppimisensa tukemiseksi säännöllisesti tai samanaikaisesti useita
yleisen tuen tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea. Tehostettu
tuki suunnitellaan yksittäistä lasta varten ja siinä huomioidaan lapsen kehitystaso sekä yksilölliset tarpeet
kokonaisuutena. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, niin kauan kuin lapsi sitä
tarvitsee ( pääsääntöisesti esiopetuksen loppuun saakka).

Tehostetun tuen tukimuodot suunnitellaan jokaiselle lapselle yksilöllisesti yhteistyössä huoltajien,
esiopetuksen henkilöstön sekä mahdollisten muiden asiantuntijoiden kanssa. Käytännössä tuki
toteutetaan omassa esiopetusryhmässä ja toiminnan suunittelussa otetaan huomioon lapsen
erityistarpeet aikaisempaa enemmän ja tarkemmin, esim. kuvien käyttö toiminnan ohjaamisessa,
tukiviittomat, erilaisten oppimista tukevien välineiden ja laitteiden käyttö, pienryhmätoiminta,
henkilökohtainen ohjaus, laaja-alaisen erityisopettajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan antama tuki
ja konsultaatio jne. On tärkeää, että lapselle muodostuu myönteinen käsitys itsestään ja oppimisestaan.
Sen vuoksi suunnitelmaan kirjataan lapsen vahvuudet perustaksi muille tavoitteille.

Perusopetuslaki 16 a § 1 mom. (642/2010)
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Pedagoginen arvio

Pedagoginen arvio Huittisissa

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon ja sen tekemisestä vastaa lapsen
esiopetuksen opettaja. Tarvittaessa mukana voi olla muita asiantuntijoita ( esim. erityisopettaja).
Pedagogisen arvion laadinnassa on yhteistyö lapsen huoltajan kanssa tärkeää sekä lapsen tuen tarpeiden
selvittämisen, että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen vuoksi. Lapsen
varhaiskasvatussuunnitelmaa tai mahdollisia asiantuntijalausuntoja ( esim. puheterapeutti, psykologi) voi
käyttää apuna pedagogisen arvion laatimisessa huoltajan luvalla. Pedagoginen arvio kirjataan Wilman
oppilasuettelossa olevalle lomakkeelle. Lomake tulostetaan ja allekirjoitusten jälkeen arkistoidaan
koulutoimistoon.

Kirjallisessa pedagogisessa arviossa kuvataan

lapsen kasvun ja oppimisen kokonaistilanne esiopetuksen henkilöstön, huoltajan ja lapsen
näkökulmista
lapsen saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista
lapsen kiinnostuksen kohteet, kasvuun ja oppimiseen liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet ja
erityistarpeet
arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla,
oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä lasta voidaan tukea
arvio tehostetun tuen tarpeesta.

Laki perusopetuslain muuttamisesta 1288/2013, 16 a §

1 kommenttia

Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana
Pedagogisen arvion pohjalta päivitetään lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaa Wilmassa.
Oppimissuunnitelmaan kirjataan tehostetussa tuessa lapselle kohdennetut tavoitteet, tehostetun tuen
tukimuodot ja suunnitelman päivitysajankohta. Suunnitelman laadinnasta vastaa lapsen esiopetuksen
opettaja. 

Tehostetun tuen aikana käytössä ovat kaikki esiopetuksen tukimuodot, lukuun ottamatta erityisen tuen
päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta. Tehostettu tuki järjestetään lapsen omassa
esiopetusryhmässä mm. opetusta eriyttämällä, joustavilla ryhmäjaoilla, yksilöllisellä ohjauksella,
tehostetulla arjen strukturoinnilla, erityislastentarhanopettajan, erityisopettajan ja/tai avustajan
työpanosta käyttäen. Tehostetun tuen aikana lasta voidaan tukea myös rakenteellisilla tukitoimilla esim.
ryhmäkoon pienentämisellä. Käytössä ovat siis sekä sisällölliset että rakenteelliset tukitoimet.

Tehostetun tuen aikana lapsen kasvun ja oppimisen arviointia lisätään, jotta lapsi saa tarvitsemansa tuen
riittävässä laajuudessa ja määrässä.

Huittisten kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma Tulostettu: 15.6.2016

47/57

https://peda.net/huittinen/ops-2016/eo/5lkjot2/5-4-tehostettu-tuki/pedagoginen-arvio2
https://peda.net/huittinen/ops-2016/eo/5lkjot2/5-4-tehostettu-tuki/pedagoginen-arvio2/pah#comments
https://peda.net/huittinen/ops-2016/eo/5lkjot2/5-4-tehostettu-tuki/otta


Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin
käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä tarvittavien
ammattihenkilöiden kanssa. Tähän käsittelyyn ei tarvita huoltajan suostumusta.

Laki perusopetuslain muuttamisesta 1288/2013, 16 a §
Perusopetuslaki 16 a § 1 mom. (642/2010)

0 kommenttia

Oppimissuunnitelman tiedot

Tehostettua tukea varten laadittavan oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan
kuin lapsen esiopetuksen ja tuen järjestäminen edellyttää:

Lapsen hyvinvointiin, kasvuun ja oppimisen liittyvät tavoitteet

lapsen näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan
lapsen kasvuun ja oppimiseen liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet ja erityistarpeet
lapsen oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvät tavoitteet

Pedagogiset ratkaisut

oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut
lapsen tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus,
opetusmenetelmät, työskentelytavat ja kommunikointitavat
lapselle tarjottava osa-aikainen erityisopetus
lapsen ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut

oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako
esiopetukseen osallistumisen edellyttämät perusopetuslain mukaiset tulkitsemis- ja
avustajapalvelut, muut opetuspalvelut, erityiset apuvälineet sekä eri toimijoiden vastuunjako
yhteistyön toteuttaminen lapsen ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki
lapsen mahdollinen osallistuminen muuhun varhaiskasvatukseen ja kuvaus yhteistyöstä toiminnan
järjestäjän kanssa

Tuen seuranta ja arviointi

oppimissuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta, toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi
sekä arviointiajankohdat
oppimissuunnitelman tarkistaminen ja sen ajankohta
suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt

Oppimissuunnitelmassa ei kuvata lapsen henkilökohtaisia ominaisuuksia.

5.5 Erityinen tuki
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Johdanto

Johdanto
Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden esiopetusta ei kasvun ja oppimisen vaikeuksien vuoksi voida
muuten järjestää. Erityinen tuki mahdollistaa lapselle kokonaisvaltaisen kasvun ja oppimisen tuen sekä
edistää lapsen oppimisedellytyksiä. Myös erityistä tukea tarvitsevan lapsen on saatava kokea
onnistumisen ja oppimisen iloa, mikä vahvistaa hänen itsetuntoaan ja oppimismotivaatiotaan. 

Erityisen tuen tavoitteena on auttaa ja tukea lasta niin, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet
suorittaa perusopetuksen oppivelvollisuus omien edellytystensä mukaisesti yhdessä ikätovereidensa
kanssa. Tuen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet ja hänen yksilölliset tarpeensa. Erityinen tuki
muodostuu erityisopetuksesta ja muusta lapsen tarvitsemasta perusopetuslain mukaan annettavasta
tuesta. Erityisopetus ja lapsen saama muu tuki muodostavat järjestelmällisen kokonaisuuden.
Käytettävissä ovat kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot. Opetuksen järjestäjä huolehtii, että
erityisen tuen toteuttamisessa on käytettävissä erityispedagogista osaamista. 

Erityisen tuen päätöksen jälkeen lapselle annetaan erityisopetuksta hänelle laaditun henkilökohtaisen
opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti. Esiopetuksen pedagogisilla
ratkaisuilla pyritään ensisijaisesti turvaamaan lapsen oppiminen. Pedagogiset ratkaisut voivat liittyä esim.
opetukseen ja työtapoihin tai valittaviin materiaaleihin ja välineisiin.

Oppimista tukevien erityisopetuksen pedagogisten ratkaisujen lisäksi erityista tukea saavalla lapsella on
oikeus myös muuhun esiopetuksen tukeen, esim. yksilökohtaiseen oppilashuoltoon, tulkitsemis- ja
avustajapalveluihin sekä erityisiin apuvälineisiin.

Perusopetuslaki 17 § 1 mom. (642/2010)
0 kommenttia
Lisää arviointi

Pedagoginen selvitys

Pedagoginen selvitys Huittisissa
Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä laaditaan pedagoginen selvitys Wilmassa olevalle
lomakkeelle. Selvitys tehdään moniammatillisesti esiopetuksen opettajan / opettajien ja laala-alaisen
erityisopettajan / varhaiskasvatuksen erityisopettajan yhteistyönä käyttäen hyväksi muiden lasta tutkivien
ja kuntouttavien tahojen arviota lapsen saamasta tuesta ja sen riittävyydestä. Pedagogisen selvityksen
laatimisessa hyödynnetään lapsesta mahdollisesti aikisemmin laadittua pedagogista arviota ja tehostetun
tuen oppimissuunnitelmaa. Yhteistyö lapsen ja huoltajien kanssa on tärkeää sekä lapsen tarpeiden
selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. 

Mikäli lapsen saaman erityisen tuen tarve vähenee merkittävästi esiopetuksen aikana, tehdään tuen
tarkistamista varten uusi pedagoginen selvitys moniammatillisesti ja yhteistyössä huoltajien kanssa.
Mikäli selvityksen myötä todetaan, että lapsi ei tarvitse enää erityistä tukea, tekee koulutusjohtaja
huoltajien hakemuksen perusteella päätöksen tuen lopettamisesta. Hakemusta varten huoltajille anetaan
täytettäväksi lomake "Huoltajien hakemus erityisen tuen lopettamiseksi".

Perusopetuslaki 17§ 3 mom. (642/2010) ja hallintolaki 34, 35 ja 36 § (434/2003)
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0 kommenttia

Pedagogisen selvityksen kuvaukset

Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan

lapsen oppimisen eteneminen
lapsen kasvun ja oppimisen kokonaistilannetta esiopetuksen henkilöstön, huoltajan ja lapsen
näkökulmista
lapsen saama tehostettu tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista
lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä lapsen kehitykseen ja
oppimiseen liittyvät erityistarpeet
arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla,
oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä lasta voidaan tukea
arvio erityisen tuen tarpeesta.

Erityisen tuen päätös
Johdanto

Erityisen tuen päätös Huittisissa
Lapsen erityisestä tuesta voidaan päättää joko esiopetuksen aikana tai ennen esi- tai perusopetuksen
alkamista. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen
tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että lapsen
opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan
erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Erityisen tuen päätöksen tekee Huittisten kaupungin
koulutusjohtaja huoltajien tekemän hakemuksen perusteella. Hakemusta varten huoltajat täyttävät
lomakkeen "Huoltajien hakemus erityisen tuen aloittamiseksi", liittävät siihen kopiot eri
asiantuntijalausunnoista ja toimittavat ne Huittisten koulutoimistoon. Huoltajilla on valitusoikeus, mikäli
he ovat tyytymättömiä tehtyyn päätökseen.

Lapsen erityinen tuki toteutuu Huittisissa tavallisissa esiopetusryhmissa yksilöllisten tukijärjestelyjen
avulla, kuten avustajapalvelut, opetuksen yksilöllistäminen ja pienryhmäopetus.

Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642 /2010)

Perusopetuslaki 17 § 3 mom (642/2010)

Hallintolaki (434/2003)

Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010)

Perusopetuslaki 42 § 2 mom. (642/2010)

Hallintolaki 45§ 1mom. (434/2003)

Perusopetuslaki 17 § 4 mom. (642/2010)
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Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva
suunnitelma

HOJKS:in laadinta Huittisissa
Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) tehtävänä on tukea
pitkäjänteisesti lapsen yksilöllistä kasvua ja oppimista. Se on kirjallinen suunnitelma lapsen esiopetuksen
ja oppimisen tavoitteista, sisällöistä, käytettävistä pedagogisista menetelmistä sekä lapsen tarvitsemasta
tuesta. HOJKS perustuu pedagogisessa selvityksessä olevaan tietoon ja sen laatimisessa hyödynnetään
lapselle mahdollisesti aikisemmin laadittua tehostetun tuen oppimissuunnitelmaa. Huoltajan luvalla
voidaan hyödyntää myös muita esiopetuksen toteuttamista tukevia suunnitelmia, kuten viimeisin
varhaiskasvatussuunnitelma tai erilaisia asiantuntijalausuntoja.

Vastuu HOJKS:n laadinnasta on varhaiskasvatuksen erityisopettajalla. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä
esiopetuksen opettajan, huoltajien ja lapsen kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Laatimiseen
osallistuu tarvittaessa myös muita asiantuntijoita. HOJKS laaditaan syys-lokakuun aikana ja sitä
tarkistetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa. Suunnitelmaa muutetaan aina lapsen
tuen tarpeen tai tavoitteiden muuttuessa. Kevään tarkistus tehdään sen jälkeen, kun lapsen tuleva
luokanopettaja / erityisopettaja on tiedossa. Huoltajan luvalla lapsen tuleva opettaja kutsutaan mukaan
tarkistuspalaveriin.
1 kommenttia

Hojks

Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi lapselle on laadittava henkilökohtainen
opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmasta tulee ilmetä lapsen erityistä tukea
koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen.[1] Se on kirjallinen suunnitelma
lapsen esiopetuksen ja oppimisen tavoitteista, sisällöistä, käytettävistä pedagogisista menetelmistä ja
lapsen tarvitsemasta tuesta.

[1] Perusopetuslaki 17 a § (642/2010)

Hojksin laadinta

Erityistä tukea varten tehtävä HOJKS perustuu pedagogisessa selvityksessä tuotettuun tietoon.
Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimisessa hyödynnetään lapselle
mahdollisesti aiemmin laadittua oppimissuunnitelmaa. Mikäli lapsella on varhaiskasvatussuunnitelma,
kuntoutussuunnitelma tai muita lapsen esiopetuksen toteuttamista tukevia suunnitelmia, hyödynnetään
niitä huoltajan luvalla. Lapsen opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa,
ellei siihen ole ilmeistä estettä. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat.

Hojksin sisältämät tiedot

Erityistä tukea varten laadittavan HOJKSin tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin lapsen
esiopetuksen ja tuen järjestäminen edellyttää:

Lapsen hyvinvointiin, kasvuun ja oppimisen liittyvät tavoitteet
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lapsen näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan
lapsen kasvuun ja oppimiseen liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet ja erityistarpeet
lapsen oppimiseen, työskentelytaitoihin sekä kehitykseen liittyvät tavoitteet, kuten tiedolliset,
sosiaaliset, motoriset, kielelliset ja emotionaaliset tavoitteet

Pedagogiset ratkaisut

oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut
lapsen tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus,
opetusmenetelmät, työskentelytavat ja kommunikointitavat
lapselle tarjottava erityisopetus
lapsen ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut

oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako
erityistä tukea koskevan päätöksen mukaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut,
erityiset apuvälineet sekä eri toimijoiden vastuunjako
yhteistyön toteuttaminen lapsen ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki
lapsen mahdollinen osallistuminen muuhun varhaiskasvatukseen ja kuvaus yhteistyöstä toiminnan
järjestäjän kanssa
kuvaus lapsen esiopetuksen kuljetusten järjestelyistä ja vastuista sekä kuljetusta odottavan lapsen
ohjatusta toiminnasta ja valvonnasta

Tuen seuranta ja arviointi

lapsen ja huoltajan kanssa yhdessä tehtävä arvio lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen
kokonaistilanteesta
HOJKSin tavoitteiden toteutumisen seuranta ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi sekä
arviointiajankohdat
HOJKSin tarkistaminen ja sen ajankohta
suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja tiedonsiirto

Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa ei kuvata lapsen henkilökohtaisia
ominaisuuksia. HOJKSiin voidaan liittää huoltajan antamat yksilöidyt tiedonsiirtoluvat.

Hojksin tarkistaminen

HOJKS tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, lapsen tarpeiden
mukaiseksi[1]. Sitä muutetaan aina lapsen tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa. Jos
erityisen tuen antaminen päätetään lopettaa, lapselle laaditaan oppimissuunnitelma tehostetun tuen
antamiseksi.

[1] Perusopetuslaki 17 a § (642/2010)

Pidennetty oppivelvollisuus
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Pidennetty oppivelvollisuus

Lapsella on voitu heti syntymän jälkeen tai myöhemmän kehityksen aikana diagnosoida joko
kehitysvamma, sairaus tai muu kehityksen viivästymä, minkä vuoksi hänellä ei ilmeisesti ole
mahdollisuutta suorittaa perusopetukselle säädettyjä tavoitteita yhdeksessä vuodessa. Tuolloin hänellä
on oikeus pidennettyyn oppivelvollisuuteen, joka alkaa vuotta perusopetuslaissa säädettyä aikaisemmin.
Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun pidennetyn
oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 11 vuotta.
Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle lapselle annettavassa esiopetuksessa kestää
yhden tai kaksi vuotta. Tarkoitus on vahvistaa lapsen oppimisvalmiuksia niin, että hän selviytyisi
opiskelustaan perusopetuksessa mahdollisimman hyvin.

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kehitystä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti erikoissairaanhoidossa
(TYKS, TAYS tai Satakunnan sairaanhoitopiirin yksiköt). Yhteistyö lasta tutkivien ja kuntouttavien tahojen
kanssa on erityisen tärkeää ennen esiopetuksen alkua silloin, kun lapsella olisi oikeus pidennettyyn
oppivelvollisuuteen. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta
sen vuoden syyslukuauden alussa, kun hän täyttää viisi vuotta. Päätös oppivelvollisuuden pidentämisestä
tarvitaan ennen esiopetuksen alkua, jotta oikeus siihen voi toteutua. Tämän vuoksi päätöstä varten
tarvittavat lausunnot erikoissairaanhoidosta pitää saada riittävän ajoissa. Pidennetyn oppivelvollisuuden
lisäksi lapselle tehdään päätös erityisestä tuesta. Sitä varten huoltajat täyttävät lomakkeen "Huoltajan
anomus erityisen tuen aloittamiseksi" sekä liittävät anomukseen erikoissairaanhoidon viimeisimmän
lausunnon ja kuntoutussuunnitelman. Lomake liitteineen toimitetaan koulutomistoon, jonka jälkeen
koulutusjohtaja tekee päätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta ja erityisestä tuesta.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja huolehtii siitä, että päivähoidossa olevien lasten vanhemmille
annetaan tietoa pidennetystä oppivelvollisuudesta, sen eri vaihtoehdoista ja valinnan vaikutuksista.
Huoltaja päättää osallistuuko lapsi oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen. Esiopetuksen kesto ja
perusopetuksen aloittaminen suunnitellaan lapsen edistymisen, tuen tarpeen ja kokonaistilanteen
perusteella. Huittisissa pidennetyn oppivelvollisuuden vapaaehtoinen esiopetusvuosi toteutuu
pääsääsntöisesti lapsen omassa esiopetusryhmässä. Oppivelvollisuuden alkaessa opetusryhmä
suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä huoltajien kanssa. Lapsi voi olla joko integroituna yleisopetuksen
esiopetusryhmään tai aloittaa Lauttakylän koulun alaisuudessa toimivan Lautta 1- tai Lautta 2-
opetusryhmässä. Esiopetuksen kesto ja perusopetuksen aloittaminen suunnitellaan lapsen edistymisen,
tuen tarpeen ja kokonaistilanteen perusteella yhteistyössä huoltajien kanssa.

Pidenetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus voidaan järjestää vaihtoehtoisesti
seuraavilla tavoilla:
1. - vapaaehtoinen esiopetus 5-vuotiana ( = oppivelvollisuutta edeltävä esiopetus)
- toinen esiopetusvuosi ( = oppivelvollisuuteen kuuluva esiopetus)
- perusopetus (1v + 1v + 9v = 11 vuotta)
Tässä vaihtoehdossa päätös oppivelvollisuuden pidentämisestä tarvitaan ennen vapaaehtoisen
esiopetuksen alkua, jotta oikeus siihen voi toteutua täysimääräisenä. Huoltajalla on oikeus päättää,
osallistuuko lapsi oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen.

2. - esiopetukseen 6-vuotiaana ( = oppivelvollisuuteen kuuluva esiopetus)
- perusopetus (1v + 9v = 10vuotta)
Tässä vaihtoehdossa huoltajat jättävät käyttämättä lapsen mahdollisuuden oppivelvollisuutta edeltävään
esiopetukseen.
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3. - esiopetukseen 6-vuotiaana, kestää 2 vuotta
 - perusopetus alkaa 8-vuotiaana (2v + 9v = 11 vuotta)

 Tässä vaihtoehdossa lapselle haetaan perusopetuksen alkamisen lykkäystä vuodella. Toteutuakseen tämä
vaihtoehto vaatii hallintopäätöksen.

0 kommenttia

Oppivelvollisuuden pidentäminen

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole
mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta perusopetuslaissa säädettyä
aikaisemmin[1]. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun
pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 11
vuotta. Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle lapselle annettavassa esiopetuksessa
kestää yhden tai kaksi vuotta. [2] Tarkoitus on vahvistaa lapsen valmiuksia niin, että hän selviytyisi
opiskelustaan perusopetuksessa mahdollisimman hyvin.

[1] Perusopetuslaki 25 § 2 mom. (628/1998)

[2] Perusopetuslaki 9 § 2 mom. (628/1998)

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirin kuuluvat lapset

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Myös vaikea sairaus voi olla
syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen.[1] Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään
pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapselle tehdään tällöin myös päätös erityisestä
tuesta. Lapselle laaditaan HOJKS esiopetuksen alkaessa. Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista
edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta. [2] Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella
tämä oikeus esiopetukseen alkaa sen vuoden syyslukukauden alussa, jolloin lapsi täyttää viisi vuotta.
Päätös oppivelvollisuuden pidentämisestä tarvitaan ennen esiopetuksen alkua, jotta oikeus siihen voi
toteutua.

[1] Hallituksen esitys Eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 86/1997)

[2] Perusopetuslaki 17 § 4 mom. (642/2010) ja 26 a § 1 mom. (1288/1999)

Varhainen tiedottaminen

Lapsen ohjautuminen riittävän varhain tuen piiriin edellyttää yhteistyötä eri hallintokuntien välillä. Lapsen
huoltajalle 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.

Opetuksen järjestämisen 3 tapaa
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Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten esiopetus voidaan järjestää vaihtoehtoisesti
kolmella eri tavalla:

Lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa sinä vuonna, kun hän täyttää viisi
vuotta, 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[1] eli sinä vuonna, kun hän täyttää 8 vuotta. Perusopetuksen
myöhemmästä aloittamisesta on tehtävä erillinen hallintopäätös.

[1] Perusopetuslaki (628/1998) 27 §

5.6 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot
Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus Huittisissa
Esiopetuksessa lapselle järjestetään osa-aikaista erityisopetusta yksilöllisten tarpeiden mukaan. Sen
tavoitteena on vahvistaa lapsen oppimisedellytyksiä sekä ehkäistä kehityksen ja oppimisen vaikeuksia.
Osa-aikinen esiopetus järjestetään samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksiläopetuksena.
Toteuttamisen suunnittelu ja vaikutusten arviointi tehdään yhteistyössä esiopetuksen opettajien, lapsen
ja huoltajien kanssa. Tavoitteet ja menetelmät ovat osa lapsen yksilöllistä esiopetuksen
oppimissuunnitelmaa.

Syys-lokakuussa pidettävässä esiopetuksen oppimissuunnitelmakeskustelussa mietitään yhdessä lapsen,
huoltajien ja esiopetuksen henkilöstön kanssa tavoitteita lapen kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Taitojen
kehitystä seurataan ja arvioidaan esiopetuksen arjessa erilaisin menetelmin. Mikäli lapsella ilmenee
vaikeuksia oppimisessa, oman toiminnan ohjailussa, tarkkaavuudessa tai vuorovaikutustaidoissa,
suunnitellaan yhteistyössä huoltajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan / laaja-alaista erityisopettajan
kanssa lapsen tilanteeseen sopivia tukimuotoja. Suunnittelun apuna käytetään "Esiopetuksen
työkalupakki"- lomaketta.

Perusopetuslaki 16 § 2 mom. ( 642/2010)
0 kommenttia

Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja erityiset
apuvälineet

Tulkitsemis-, avustaja- ja apuvälinepalvelut Huittisissa
Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarkoituksena on taata lapselle kasvun ja oppimisen perusedellytykset
ja mahdollisuus vuorovaikutukseen kaikissa oppimisympäristöissä. 

Tulkitsemispalvelua lapsi voi tarvita esimerkiksi kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeuden takia. Lisäksi
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hän voi tarvita myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja. Viittomakieltä käyttävien lasten
kommunikaation tukena voidaan käyttää tarvittaessa viittomakielentaitosta avustajaa. Lapsen kiellisen
erityisvaikeuden takia voidaan käyttää puhettaa tukevia ja korvaavia menetelmiä hallitsevaa avustajaa tai
puhevammaisten tulkkia. Myös esiopetuksen opettaja ja muu henkilöstö tukee lasta kommunikoinnissa
sekä viittomien, että muiden symbolien avulla.

Avustajan antama tuki edistää lapsen itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta sekä kehittää myönteistä
itsetuntoa. Tavoitteena on tukea lasta niin, että hän kykenee itse ottamaan yhä enemmän vastuuta
työskentelystään. Avustajan antama tuki voidaan suunnata yksittäiselle lapselle tai koko
esiopetusryhmälle. Lapsikohtainen tuki voi olla osa- tai kokoaikaista. Avustaja tukee ja kuntouttaa lasta
opettajan ja / tai terapeuttien ohjeiden mukaisesti sekä osallistuu tuen suunnitteluun.

 Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden toimintatavoista päätetään esiopetusyksiköissä moniammatillisesti.

Erityisten apuvälineiden tarve voi liittyä näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen tai muuhun fyysiseen
tarpeeseen. Se voi liittyä myös oppimsen erityistarpeisiin. Silloin käytetään esim. erilaisia tietoteknisiä
sovelluksia, äänikirjoja, matematiikan havainnollistamisen välineitä, ja keskittymistä tukevia apuvälineitä (
esim. istuintyyny, painoliivi tai -peitto). Lapsen tarvitsemat apuvälineet lainataan hänelle tehdyn
erikoissairaanhoidon suosituksen mukaan Satakunnan sairaanhoitopiirin, TYKS:n tai TAYS:n
apuvälineyksiköstä / Tikoteekistä, josta saadaan myös opastus ja koulutus apuvälineiden käyttöön.
Tapauskohtaisesti harkiten voidaan apuvälineitä myös ostaa esiopetusyksikköön. Lapsen tarvitsemia
apuvälineitä käytetään suunnitelmallisesti ja niiden käyttöä sekä tarvetta arvioidaan säännöllisesti.

Tulkitseminen ja avustaminen osana yleistä tukea: 
 Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja oppimista sekä ehkäistä

oppimisvaikeuksien syntymistä ja vaikeutumista. Avustajan antaman oikea-aikaisen ja riittävän tuen
tavoitteena on parantaa yksittäisen lapsen ja esiopetusryhmän kasvun ja oppimisen edellytyksiä. Tuen
avulla voidaan kokonaan ehkäistä tehostetun ja erityisen tuen tarve.

Tulkitseminen ja avustaminen tehostetun tuen aikana:
 Pedagogisessa arviossa arvioidaan lapsen tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarve. Jos Lapsi on saanut

palveluita yleisen tuen aikana, arvioidaan niiden riittävyys ja vaikutus. Lapsen esiopetuksen
oppimissuunnitelmaan kirjataan lapsen tarvitsemat palvelut.

Tulkitseminen ja avustaminen erityisen tuen aikana:
 Pedagogisessa selvityksessä arvioidaan lapsen tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarve. Jos lapsi on

saanut palveluita tehtostetun tuen aikana, arvioidaan niiden riittävyys ja vaikutus. Erityisen tuen
päätöksessä pätetään lapsen tulkitsemis- ja avustajapalveluista. Erityisen tuen päätöksen jälkeen lapselle
laaditaan HOJKS, johon kirjataan lapsen tarvitsemat apuvälineet ja palvelut.

Perusopetuslaki 31 § 1 mom. (477/2003)
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6. Oppilashuolto
Johdanto

Huittisten kaupungin oppilashuolto
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Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen, sen rakenne, tavoitteet ja toimintatavat on kuvattu Huittisten
kaupungin esiopetuksen erillisessä oppilashuoltosuunnitelmassa. Oppilashuoltosuunnitelmassa
kuvataan yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki ja yhteistyö. Esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma on osa
esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Esiopetuyksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen-
suunnitelma on hyväksytty Huittisten kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnassa 09.12.2014.
0 kommenttia
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