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1 Esiopetuksen järjestäminen ja sitä ohjaavat velvoitteet 
 

 

Siilinjärven kunnassa esiopetuksen järjestämisestä vastaa sivistyslautakunta ja käytännön 

toimenpanosta varhaiskasvatuspalvelut. Esiopetuksessa noudatetaan sivistyslautakunnan 

hyväksymää kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Sen pohjalta jokaiseen esiopetusta 

antavaan päiväkotiin laaditaan yksikkökohtainen esiopetuksen opetussuunnitelma. Molemmat 

opetussuunnitelmat pohjautuvat Opetushallituksen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2014 -asiakirjaan. 

 

Esiopetus toteutetaan lapsen ikäkauden ja oppimisedellytysten mukaisesti siten, että se edistää 

lapsen tervettä kasvua ja kehitystä. Lapsen huoltajien kanssa työskennellään kasvatuskumppaneina 

niin, että lapsen oikeus turvalliseen oppimisympäristöön toteutuu. Esiopetus on opetuksen ja 

kasvatuksen kokonaisuus, jossa eri osa-alueiden tavoitteet liittyvät yhteen ja muodostavat 

toimintakulttuurin perustan.   

 

Siilinjärvellä tarjotaan maksutonta esiopetusta lapsille, jotka eivät ole vielä oppivelvollisia. Esiopetus 

on ollut velvoittavaa vuodesta 2015 alkaen. Huoltajien vastuulla on huolehtia lapsen säännöllisestä 

osallistumisesta esiopetukseen. Poissaoloista ilmoitetaan erillisellä lomakkeella. Esiopetusta 

tarjotaan sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti 700 tuntia lukuvuodessa 1.8.-31.5. välisenä 

aikana Siilinjärven alueella päiväkodeissa. Esiopetusta järjestetään pääsääntöisesti koulujen 

työpäivinä kuitenkin siten, että esiopetuksen työpäiviä on 175. Esiopetukseen osallistuvilla lapsilla 

on mahdollisuus käyttää lisäksi muita päivähoitopalveluja. Jokaiselle esiopetuksessa olevalle 

lapselle laaditaan oma esiopetussuunnitelma. 

 

Esiopetus, opetuksessa käytettävät oppimateriaalit ja välineet sekä tarvittava oppilashuolto ovat 

maksuttomia. Esikoulupäivään sisältyy myös maksuton ruokailu.  

 

Esiopetukseen ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti, paperinen esiopetukseen 

ilmoittautumiskaavake on saatavilla esiopetuspaikoista sekä Siilinjärven kunnan nettisivuilta 

(http://www.siilinjarvi.fi). Ilmoittautumisajankohta ilmoitetaan kunnan www-sivuilla, Facebookissa, 

sähköpostilla, kirjeitse ja päiväkotien ilmoitustauluilla. Edellä mainittujen tiedotuskanavien kautta 

tiedotetaan huoltajia ja sidosryhmiä esiopetuksen opetussuunnitelmasta ja sitä tarkentavasta 

vuosittaisesta suunnitelmasta. 

 

1.1  Paikalliset erityispiirteet 

 

Siilinjärven kunnassa lapsen esiopetuspaikka määräytyy pääsääntöisesti tulevan koulun mukaan, 

sillä tavoitteena on, että lapsi tutustuu jo esiopetusta antavassa päiväkodissa tuleviin 

koulukavereihinsa. Näin esiopetusyksiköt kunnan sisällä pysyvät vuodesta toiseen liki samoina. 

Yksikköjen pysyvyys mahdollistaa toiminnan laadun kehittämisen, henkilöstön osaamisen 

http://www.siilinjarvi.fi/
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ylläpitämisen ja kehittämisen, esiopetusyksiköiden välisen yhteistyön tiivistämisen sekä lapsen 

koulupolun hyvän suunnittelun.  

 

Esiopetushenkilöstön ammatillista osaamista ja kehittymistä tuetaan ja edistetään 

täydennyskoulutuksella. Esiopetuksen henkilöstö voi osallistua myös muussa varhaiskasvatuksessa 

työskenteleville suunnattuun koulutukseen. Lähtökohtana on esiopetuksen tiivis yhteistyö sekä 

muun varhaiskasvatuksen että perusopetuksen kanssa. 

 

 

2 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet  
 

 

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.  

 

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 kasvun ja oppimisen tuen 

tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa, tuen antamisessa ja samalla vaikeuksien ehkäisemisessä. 

 

Siilinjärven esiopetuksessa painottuvat: 
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2.1 Esiopetuksen tehtävä osana oppimisen polkua  

 

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta ja perusopetusta. Esiopetuksen tavoitteet määräytyvät toisaalta 

kunkin lapsen yksilöllisistä kehittymisen mahdollisuuksista ja oppimisedellytyksistä ja toisaalta 

yhteiskunnan tarpeista. Esiopetuksen tehtävä on lapsen kasvun, kehityksen ja oppimaan oppimisen 

tietoinen ja tavoitteellinen tukeminen. 

 

Työskentely esiopetuksessa perustuu säännölliseen, leikinomaiseen, lapsen yksilöllisestä 

kehitystasosta lähtevään toiminnalliseen ryhmä- ja yksilöohjaukseen. Esiopetuksessa lapsi kokee 

vertaisryhmän merkityksen oppimisessa: hän oppii yhdessä toisten kanssa löytämään tapoja selvitä 

sosiaalisissa tilanteissa ja selvittää esille tulevia ongelmia hyväksytyllä tavalla. 

 

Huoltajat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja 

arvioinnissa. Kasvun ja oppisen tuen sekä oppilashuollon järjestämisessä tehdään tarvittaessa 

yhteistyötä monialaisesti. 

 

2.2 Arvoperusta  

 

Siilinjärven kunnan varhaiskasvatuspalvelujen toiminta-ajatuksen mukaan esiopetuksessa tuetaan 

lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista hänen omista lähtökohdistaan yhteistyössä perheiden kanssa. 

Esiopetusvuosi antaa lapselle mahdollisuuden kasvaa, kehittyä ja liikkua sekä hankkia taitoja, jotka 

helpottavat ja motivoivat häntä oppimaan uusia asioita. 

 

Siilinjärven kunnan esiopetuksen arvoperusta: 

Lapsikeskeisyys

•Ohjaavaa kasvatusta, jossa aikuinen asettaa rajat ja lapseen kohdistetaan odotuksia ja 
vaatimuksia.

•Lapsella mahdollisuus vaikuttaa omaan ja yhteiseen työskentelyyn ja 
toimintaympäristöön.

•Tavoitteena tasapainoinen, omaan osaamiseensa luottava lapsi joka kokee esikoulussa 
tekemisen ja onnistumisen riemua.

Yhteisöllisyys

•Lapsi oppii ymmärtämään yhteisön sääntöjä ja velvoitteita, ja sitoutuu niihin

•Lapset oppivat aikuisen ohjaamana yhdessä ja toisiltaan sosiaalisia taitoja.

Hyvät tavat

•Lapsille opetetaan toisten ihmisten kunnioittamista ja arvostuksen osoittamista

•Myös yhteisen vastuun kantamista muiden ihmisten hyvinvoinnista

Luonto ja ympäristö

•Lapsi tutustuu kotiseutuunsa, nauttii luonnosta, suojelee ja vaalii elämää.

https://virkailija.opintopolku.fi/eperusteet-ylops-app/#/fi/opetussuunnitelmat/300980/osiot/tekstikappale/300943
https://virkailija.opintopolku.fi/eperusteet-ylops-app/#/fi/opetussuunnitelmat/300980/osiot/tekstikappale/300944
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2.3 Oppimiskäsitys  

 

Lapsen oppiminen perustuu hänen aiempiin tietoihinsa, käsityksiinsä ja kokemuksiinsa. Oppiminen 

tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa, lapset neuvovat ja ohjaavat toisiaan. Aikuisen 

tehtävä on ohjata oppimista ja suunnata lapsen mielenkiintoa kulloinkin käsiteltäviin asioihin. 

Aktiivisen oppimisen lähtökohtana on lapsen uteliaisuus, kiinnostus sekä tutkimisen ja kokeilun 

halu. Lapsen oppimisprosessi on tärkeämpi kuin yksittäiset sisällöt. Esiopetuksessa ei toteuteta 

oppiainejakoisuutta vaan se pohjautuu opetuksen eheyttämiseen. Oppimista tapahtuu erilaisissa 

tilanteissa huomaamatta, opetuksen ja leikin kautta. Oppiminen pyritään toteuttamaan kaikkia 

aisteja hyväksikäyttäen. 

 

2.4 Laaja-alainen osaaminen esiopetuksessa   

 

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

muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen 

edellyttämällä tavalla. Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi 

elämän. Se vahvistuu vähitellen oppimisen polun aikana eri tiedon- ja taidonaloihin liittyvässä 

opiskelussa sekä arjen toiminnassa ja vuorovaikutuksessa. Laaja-alaisen osaamisen tarve korostuu 

ympäröivän maailman muuttuessa. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu ja työn teko sekä kansalaisena 

toimiminen edellyttävät nyt ja tulevaisuudessa laaja-alaista, tiedonalarajat ylittävää osaamista. 

 

Laaja-alaisen osaamisen kehittämisen tehtävä otetaan huomioon kaikessa esiopetuksen 

toiminnassa: toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä kehitettäessä sekä kasvatus- ja 

opetustyössä. Tehtävä perustuu valtioneuvoston asetuksen periaatteelle tarkastella opetusta 

kokonaisuutena Sen toteutuminen edellyttää suunnitelmallista työskentelyä ja tavoitteiden 

toteutumisen arviointia sekä esi- ja perusopetuksen yhteistyötä. 

 

Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen edistää lasten kasvua yksilöinä ja yhteisönsä jäseninä. 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. 

 

2.4.1 Ajattelu ja oppiminen 

 

Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa ja muodostavat perustan muun 

osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Tiedon määrä ja sen nopea uudistuminen 

edellyttävät taitoja uuden omaksumiseen sekä oman oppimisen ohjaamiseen. Tiedon jäsentäminen 

ja uuden luominen edellyttävät luovaa ja kriittistä ajattelua. Esiopetuksen tehtävä on rohkaista ja 

https://virkailija.opintopolku.fi/eperusteet-ylops-app/#/fi/opetussuunnitelmat/300980/osiot/tekstikappale/300945
https://virkailija.opintopolku.fi/eperusteet-ylops-app/#/fi/opetussuunnitelmat/300980/osiot/tekstikappale/300947
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auttaa lapsia kehittämään ajattelun ja oppimisen taitojaan 

sekä vahvistaa lasten luottamusta omaan osaamiseensa. 

 

Lasten muistin ja mielikuvituksen kehittymistä tuetaan 

esimerkiksi lorujen, musisoinnin ja draamatoiminnan 

avulla. Leikin, pelien ja erilaisten ongelmanratkaisu- ja 

tutkimustehtävien käyttö tarjoaa lapsille elämyksiä sekä 

oivaltamisen ja uuden löytämisen iloa. Monipuolinen 

liikkuminen ja havaintomotoriset harjoitukset tukevat 

lasten oppimista. Lapsia kannustetaan kokeilemaan ja 

opettelemaan myös heille vaativia asioita ja heitä ohjataan 

kysymään ja kyseenalaistamaan. Heitä rohkaistaan 

iloitsemaan onnistumisista ja kannustamaan toisia sekä samalla olemaan lannistumatta 

epäonnistumisista. Toimintaa dokumentoidaan, siitä keskustellaan, ja sen onnistumista pohditaan 

yhdessä lasten kanssa. Samalla autetaan lapsia havaitsemaan edistymistään ja oppimistaan. 

 

2.4.2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

 

Vuorovaikutustaidoilla sekä kyvyllä ilmaista itseään ja ymmärtää muita on tärkeä merkitys yksilön 

toimintakyvylle ja hyvinvoinnille kulttuurisesti monimuotoisessa maailmassa. Taito kuunnella, 

tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä kuuluu hyvään vuorovaikutukseen ja kulttuuriseen 

osaamiseen. Myönteisten ihmissuhteiden luominen ja ongelmatilanteiden rakentava ratkaiseminen 

edellyttävät yhteistyötaitoja. Esiopetuksen tehtävä on tarjota lapsille mahdollisuuksia harjoitella 

vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja turvallisesti vertaisryhmän ja lähiyhteisön aikuisten kanssa. 

 

Lapsia rohkaistaan tutustumaan toisiin ihmisiin ja toimimaan heidän kanssaan. Juhlat, leikit ja 

yhteistyöhön perustuva toiminta luovat mahdollisuuksia harjoitella käyttäytymistä eri tilanteissa ja 

erilaisten ihmisten kanssa. Lapsia kohdellaan arvostavasti ja heitä ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin 

tapoihin. Lasten kanssa tutustutaan lähiympäristöön ja sen kulttuuriseen monimuotoisuuteen. 

Lapsia ohjataan arvostamaan oman ja toisten perheiden perinteitä ja tapoja. Lasten 

kielitietoisuuden kehittymistä tuetaan ja heitä rohkaistaan ilmaisemaan itseään eri keinoin. 

 

2.4.3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 

Itsestä huolehtiminen, terveyteen ja turvallisuuteen sekä arjen teknologian hallintaan liittyvät taidot 

ovat tärkeitä kaikille. Kyse on yksilön hyvinvoinnista sekä kestävään elämäntapaan sitoutumisesta. 

Esiopetuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin liittyviä taitoja sekä ohjata heitä tekemään 

kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Esiopetuksessa tuetaan lasten myönteistä suhtautumista 

tulevaisuuteen. Esiopetuksessa lapsia ohjataan edellytystensä mukaan huolehtimaan itsestään, 

toisista, omista tavaroista ja yhteisestä ympäristöstä. Opetuksessa ja yhteistyössä huoltajien kanssa 

käsitellään lasten arkielämän rytmiä sekä ruokailun ja levon merkitystä. Erityisesti kiinnitetään 
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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. 

 

2.4.4 Monilukutaito 

 

Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Se liittyy kiinteästi 

ajattelun ja viestinnän taitoihin ja kykyyn hankkia, muokata, tuottaa, esittää, arvioida ja arvottaa 

tietoa erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Tietoa voidaan tuottaa ja esittää sanallisten, 

kuvallisten, numeeristen tai muiden symbolijärjestelmien tai näiden yhdistelmien avulla. 

Monilukutaito sisältää erilaisia lukutaitoja, kuten peruslukutaidon, numeerisen lukutaidon, 

kuvalukutaidon ja medialukutaidon. Monilukutaitoon liittyy laaja tekstikäsitys, jonka mukaan tekstit 

voivat olla muun muassa kirjoitettuja, puhuttuja, audiovisuaalisia tai digitaalisia. Monilukutaidon eri 

osa-alueet ovat yksilön, ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen, yhteiskunnan, kansalaisuuden ja 

työelämän näkökulmasta keskeisiä perustaitoja. Monilukutaidon kehittyminen luo perustaa muulle 

oppimiselle ja opiskelulle. Monilukutaidon kehittyminen alkaa jo varhaislapsuudessa ja jatkuu koko 

elämän ajan. Esiopetuksen tehtävä on tukea lasten monilukutaidon kehittymistä yhteistyössä 

huoltajien kanssa. 

 

Lapsia kannustetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan erilaisia viestejä. Niiden avulla 

opetellaan ilmaisua ja vuorovaikutusta ja niiden herättämiin ajatuksiin ja tunteisiin eläydytään 

yhdessä. Lasten kuvalukutaidon, kirjoittamisen, lukemisen ja numeerisen lukutaidon sekä 

medialukutaidon kehittymistä tuetaan. Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset tarvitsevat aikuisen 

mallia sekä rikasta tekstiympäristöä, lasten tuottamaa kulttuuria sekä lapsille soveltuvia 

kulttuuripalveluja, kuten elokuvia, leikkiloruja ja musiikkia. Lasten osallisuus vahvistuu 

monilukutaidon kehittymisen myötä. Samalla lasten maailma avautuu, jäsentyy ja saa uusia 

merkityksiä. 

 

2.4.5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on tärkeä kansalaistaito. Sitä tarvitaan lasten ja 

perheiden arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Se 

on osa monilukutaitoa sekä media- ja opiskelutaitoja, joita tarvitaan opiskelussa ja työelämässä. 

Esiopetuksen tehtävä on kotien rinnalla edistää lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista. 

Opetuksessa tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, palveluihin ja peleihin. 

Tieto- ja viestintäteknologian avulla tuetaan lasten vuorovaikutustaitoja, oppimisen taitoja sekä 

vähitellen kehittyvää kirjoitus- ja lukutaitoa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa itse edistävät lasten 



10 
 

luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja. Lapsia ohjataan omaksumaan turvallisia ja ergonomisia 

käyttötaitoja. 

 

2.4.6 Osallistuminen ja vaikuttaminen 

 

Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja 

vaikuttaminen luovat perustaa 

demokraattiselle ja kestävälle tulevaisuudelle. 

Tämä edellyttää yksilöltä taitoa ja halua 

osallistua yhteisön toimintaan sekä 

luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. 

Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen 

ja osallisuus omaan elämäänsä vaikuttavissa 

asioissa. Esiopetuksessa kunnioitetaan näitä demokratian toteutumisen keskeisiä periaatteita. 

Esiopetuksen tehtävä on tukea lasten vähitellen kehittyviä osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. 

Esiopetuksen toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä lasten, esiopetuksen 

henkilöstön ja huoltajien kanssa. Kun lapset ovat mukana vaikuttamassa, he oppivat samalla 

hahmottamaan yhteisten sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitystä. Lasten arvostava 

kohtaaminen, heidän ajatustensa kuunteleminen ja yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa 

toimiminen vahvistavat lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Lapsia kannustetaan 

auttamaan toisia ja pyytämään tarvittaessa apua. Lasten on tärkeä saada kokea ja tietää, että he 

lapsina ovat oikeutettuja aikuisten apuun ja suojeluun. 

 

 

3 Kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri 
 

 

Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutuva tapa toimia, joka kehittyy 

esiopetusyhteisön vuorovaikutuksessa. Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat esiopetusta 

koskevat säädökset sekä opetussuunnitelman perusteissa ja paikallisissa suunnitelmissa määritellyt 

arvot, oppimiskäsitys sekä esiopetusta koskevat tavoitteet. Sitä muovaavat myös johtamisrakenteet 

ja käytännöt, henkilöstön ammattitaito sekä käytettävissä olevat tilat, välineet ja materiaalit. 

Toimintakulttuuri näkyy esiopetusyhteisön vuorovaikutuksessa, ilmapiirissä sekä pedagogisissa 

käytännöissä ja vaikuttaa aina lasten kohtaamaan esiopetuksen laatuun. Hyvä toimintakulttuuri 

edistää oppimista ja hyvinvointia esiopetusyhteisössä. 

 

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. 
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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. 

 

3.1  Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet  

 

Siilinjärven kunnan esiopetuksen toimintakulttuurin tavoitteina ovat lapsen osallisuus, turvallinen 

arki, kasvatusyhteistyö ja henkilöstön kouluttautuminen.  Esiopetuksen toimintakulttuuria ja sen 

tavoitteiden toteutumista arvioidaan henkilökunnan ja esimiesten välisillä kehityskeskusteluilla, 

henkilöstön tyytyväisyyskyselyillä sekä vanhemmille suunnatuilla tyytyväisyyskyselyillä. 

Henkilökunta myös itse aktiivisesti arvioi työtään, ja ottaa mahdolliset kehittämisen kohteet 

yhteiseen keskusteluun tiimissä. Lisäksi lapsilta suoraan tai havainnoinnin, haastatteluiden ja 

keskustelun kautta tuleva palaute huomioidaan toimintakulttuurin arvioinnissa. 

 

3.1.1 Lapsen osallisuus 

 

Esiopetuksen toimintakulttuuri mahdollistaa sen, että lapsi saa osallistua esikoulun toiminnan 

suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lapsen mielipiteet ja toiveet otetaan huomioon, ja lapsen omalle 

ajattelulle annetaan tilaa. Aktiivisen oppimisen avulla lapsi saa kokeilla ja kehittää erilaisia taitoja ja 

kokea iloa onnistumisesta. Oppimisessa tärkeää on itse oppimisprosessi, ei niinkään sen tulos. 

Lapsen oppimisessa liikkuminen, leikkiminen, kokeileminen ja erilaiset elämykset ovat olennaisessa 

osassa. 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.  

 

3.1.2 Turvallinen arki 

 

Esikoulun henkilökunta huolehtii siitä, että lapsella on turvallinen ympäristö oppia ja kehittää 

taitojaan. Lasta kuunnellaan ja arvostetaan yksilönä. Lasten ja aikuisten välinen vuorovaikutus on 

kunnioittavaa, ja lapsi tuntee olevansa arvostettu yhteisön jäsen. Myös esikoulun aikuisten välinen 

vuorovaikutus on toista kunnioittavaa, toimien samalla esimerkkinä lapsille.  

 

Jokainen esiopetusta tarjoava yksikkö on velvollinen tekemään oman pelastussuunnitelman ja 

toimintaohjeet äkillisissä kriisitilanteissa (turvallisuuskansio). Pelastussuunnitelmaa ja 

kriisitilanteiden toimintaohjeita on päivitettävä ja arvioitava säännöllisesti. Ohjeet esikoulun aikana 

https://virkailija.opintopolku.fi/eperusteet-ylops-app/#/fi/opetussuunnitelmat/300980/osiot/tekstikappale/300951
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lapselle sattuvista tapaturmista ja niiden ehkäisystä, ensiavusta, hoitoonohjauksesta ja seurannasta 

löytyvät esiopetuspisteiden turvallisuuskansiosta. Lisäksi jokainen esiopetusyksikkö on velvollinen 

tekemään yhdessä huoltajien kanssa kiusaamisen vastaisen suunnitelman, ja huolehtimaan siitä, 

että sitä noudatetaan.  

 

3.1.3 Kasvatusyhteistyö 

 

Lapsen hyvinvoinnin turvaamiselle edellytyksenä toimivat myös vanhempien ja esiopetuksen 

henkilökunnan keskinäinen luottamus, tasavertaisuus, kunnioitus ja kasvatusyhteistyö. 

Esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa kasvatusyhteistyöllä tarkoitetaan vanhempien ja 

henkilöstön tietoista sitoutumista toimia yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen 

tukemiseksi. Kasvatusyhteistyöllä yhdistetään vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten 

lasta koskevat tiedot ja kokemukset. Siilinjärven kunnassa henkilöstö koulutetaan 

kasvatuskumppanuuteen, jota toteutetaan päivittäin esiopetuksen arjessa.  

 

3.1.4 Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen 

 

Henkilöstö kehittää ja pitää yllä omaa ammattitaitoaan muun muassa osallistumalla erilaisiin 

koulutuksiin, ja jakamalla koulutuksista saatua tietoa myös muille työyhteisön jäsenille. Näin 

taataan perheille laadukas ja toimintakulttuuria edistävä esiopetus.  

 

3.2  Oppimisympäristöt esiopetuksessa  

 

Esiopetuksen oppimisympäristöllä tarkoitetaan sitä fyysistä, 

psyykkistä ja pedagogista ympäristöä, jossa esiopetus tapahtuu. 

Hyvä oppimisympäristö herättää lapsessa uteliaisuutta ja 

kannustaa oppimaan uutta. Myönteinen, iloinen, avoin, 

rohkaiseva ja lämmin ilmapiiri vahvistaa lapsen itsetuntoa ja 

oppimista. Oppimisympäristössä on keskeistä aikuisen ja lapsen 

välinen sekä lasten keskinäinen vuorovaikutus, erilaiset 

toimintatavat ja oppimistehtävät. Oppimisympäristöä 

kehitetään ja arvioidaan havainnoimalla ja keskustelemalla 

säännöllisesti yhdessä lasten, huoltajien sekä muiden 

yhteistyötahojen kanssa. Psyykkisellä oppimisympäristöllä 

tarkoitetaan lasten, vanhempien ja kasvattajien yhteistyötä 

lapsen parhaaksi, tarvittaessa moniammatillisen tuen avulla. 

Keskeistä on esiopetuksen yleinen, turvallinen ja luottavainen 

ilmapiiri, johon vaikuttavat vuorovaikutussuhteet niin lasten ja 

aikuisten välillä kuin kummankin ryhmän sisällä. Kasvattajien 

riittävä määrä ja ammatillinen osaaminen sekä työmotivaatio 

luovat pedagogisen oppimisympäristön. 

https://virkailija.opintopolku.fi/eperusteet-ylops-app/#/fi/opetussuunnitelmat/300980/osiot/tekstikappale/300952
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Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat toimivat ja viihtyisät tilat. Toimintavälineiden ja 

materiaalien tulee olla lapsen ikä- ja kehitystasolle sopivia ja lasten ulottuvilla. Niiden tulee myös 

tukea lapsen kasvua nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi. Oppimisympäristön pitää olla 

monivivahteinen, jotta lapsi oppii tekemään havaintoja luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä 

kaikkia aistejaan käyttäen.  

 

3.3  Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa 

 

Monialaisen yhteistyön lisäksi esiopetusvuoden aikana esikoulu tekee yhteistyötä lapsen huoltajien, 

viisivuotiaiden ryhmien ja esikoululaisten tulevan koulun kanssa. Myös esiopetuksen henkilöstön 

keskinäinen yhteistyö on välttämätöntä opetuksen laadun ja esiopetusyhteisön hyvinvoinnin 

kannalta. Lasten yhteistyötaitojen vahvistaminen on yksi keskeisistä esiopetuksen tavoitteista. 

  

Yhteistyö viisivuotiaiden kanssa painottuu toimintavuoden kevääseen, jolloin viisivuotiaat voivat 

käydä leikkimässä ja tutustumassa oman ryhmän kanssa tulevaan esikouluun. Lisäksi järjestetään 

tutustumispäivä lapsille ja vanhemmille, sekä vanhempainilta. Esikoulun ja viisivuotiaiden ryhmien 

henkilökunta järjestävät yhteisen tiedonsiirtopalaverin, jossa tulevaan esiopetusryhmään siirretään 

lapsen kannalta olennainen tieto. Mikäli lapsella on tuen tarvetta, järjestetään yksilöllinen 

tiedonsiirtopalaveri.  

 

Esiopetusvuoden aikana koulun kanssa tehdään yhteistyötä monin eri tavoin. Esiopetusryhmän 

fyysinen sijainti vaikuttaa tehtävän yhteistyön määrään ja tapoihin. Yhteistyötä voidaan tehdä 

molemminpuolisten vierailuiden, kummiluokkatoiminnan ja yhteisten tapahtumien ja juhlien 

muodossa. Siirtymävaiheessa esikoulusta kouluun lapsille järjestetään kouluun tutustumispäivä. 

Lisäksi esikoulun ja koulun henkilökunta järjestävät yhteisen tiedonsiirtopalaverin, jossa kouluun 

siirretään lapsen oppimisen kannalta olennainen tieto. Mikäli lapsella on tuen tarvetta, järjestetään 

yksilöllinen tiedonsiirtopalaveri. 

 

Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön perustana on kasvatusyhteistyö, jonka lähtökohtia ovat 

molemminpuolinen kunnioitus, avoimuus ja luottamuksellisuus. Huoltajien kanssa tehtävään 

yhteistyöhön kuuluvat vanhempainillat ja esiopetushenkilöstön kanssa käytävät keskustelut. 

Syksyllä ryhmän lastentarhanopettaja tekee yhdessä huoltajien kanssa lapsen oman 

esiopetussuunnitelman, jota varten huoltajat täyttävät etukäteen oman lomakkeen. 

Esiopetussuunnitelmaa päivitetään esiopetusvuoden aikana tarvittaessa. Esiopetusvuoden keväällä 

järjestetään huoltajien kanssa kouluunlähtökeskustelu, jossa keskustellaan lapsen 

kouluvalmiuksista ennakkoon täytetyn Silta esiopetuksesta kouluun -lomakkeen pohjalta. 

Yhteistyötä tehdään myös päivittäisissä lapsen tuonti- ja hakutilanteissa sekä osallistamalla huoltajia 

esiopetuksen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Huoltajien toiveet ja palautteet 

huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi yhteistyötä tehdään vapaamuotoisesti 

https://virkailija.opintopolku.fi/eperusteet-ylops-app/#/fi/opetussuunnitelmat/300980/osiot/tekstikappale/300953
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kasvatusyhteistyön hengessä esimerkiksi järjestämällä erilaisia juhlia, toiminnallisia 

vanhempainiltoja, kahvihetkiä tai tapahtumia.  

 

4 Esiopetuksen toteuttamisen periaatteet  
 

4.1 Monipuoliset työtavat  

 

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.  

 

 

 

 

 

Yhteistyö lasten huoltajien kanssa

Tutustumisvierailut oman ryhmän 
kanssa tulevaan esikouluun

Esikouluun  tutustumispäivä 
vanhempien kanssa

Esiopetuksen ja 5-v. ryhmien 
henkilökuntien välinen 
tiedonsiirtopalaveri toimintavuoden 
keväällä

Monialainen yhteistyö 

Vanhempainillat, henkilöstön kanssa käytävät keskustelut

Juhlat, kahvihetket ja tapahtumat

Esiopetusvuoden syksyllä lapselle yhdessä vanhempien kanssa tehtävä esiopetussuunnitelma

Esiopetusvuoden keväällä kouluunlähtökeskustelu ja Silta esiopetuksesta kouluun -lomake

Esikoulusta kouluun

Molemminpuoliset vierailut

Kummiluokkatoiminta

Yhteiset tapahtumat ja juhlat

Kouluun tutustumispäivä lapsille ja vanhemmille

Esiopetuksen ja koulun välinen tiedonsiirtopalaveri 
toimintavuoden keväällä

5-vuotiaasta esikouluun

https://virkailija.opintopolku.fi/eperusteet-ylops-app/#/fi/opetussuunnitelmat/300980/osiot/tekstikappale/300955
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Yhteisiä työtapoja Siilinjärven kunnassa ovat: 

 
 

4.2 Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena  

 

Arviointi on kiinteä osa esiopetusta. Arvioinnilla on esiopetuksessa kaksi tehtävää: sen avulla 

suunnitellaan ja kehitetään opetusta sekä tuetaan kunkin lapsen hyvinvointia, kasvua ja oppimista. 

Arviointi on havainnoinnin, dokumentoinnin, arviointipäätelmien ja palautteen muodostama 

kokonaisuus, johon osallistuvat opettajien lisäksi muu esiopetuksen henkilöstö sekä lapset ja 

huoltajat.  

 

Siilinjärven kunnassa vanhemmat täyttävät esiopetusvuoden alussa ”Esitietoja lapsesta” -

lomakkeen, joka on osa lapsen esiopetussuunnitelmaa. Tällä lomakkeella kartoitetaan lapsen 

kehitys-ja oppimishistoria sekä lapsen tavat ja tottumukset. Esikoulussa täytetään lapsen kanssa 

yhdessä lapsen oma esiopetussuunnitelmaosio, johon kuuluvat haastattelu ja lapsen piirtämä oma 

kuva. Parin tutustumiskuukauden jälkeen ryhmän lastentarhanopettaja laatii lapselle huoltajien 

ES
IO

P
ET

U
S

LEIKKI

Leikki on lapsen työtä ja uuden oppiminen tapahtuu leikinomaisesti. 
Leikin avulla lapsi harjoittelee oppimiaan taitoja ja jäsentää uutta tietoa 

suhteessa kokemuksiinsa. Leikki on esiopetuksen ydin. Lapselle 
tarjotaan mahdollisuus ohjattuun ja vapaaseen leikkiin päivittäin.

EHEYTTÄMINEN

Eheyttävä esiopetus rakentuu kokonaisuuksista, jotka liittyvät lapsen 
elämänpiiriin ja kiinnostuksen kohteisiin. Lapsella on mahdollisuus 

vaikuttaa hänelle kiinnostavien aiheiden käsittelyyn, aiheet käsitellään 
kokonaisvaltaisesti eri sisältöalueita hyödyntäen.

PIENRYHMÄTOIMINTA

Jokaisella lapsella on oikeus aikuisen läsnäoloon ja siihen, että aikuinen 
antaa aikaansa juuri hänelle. Pienryhmätoiminta edistää lapsen 

yksilöllisten tarpeiden huomiointia, ja rohkaisee lasta ilmaisemaan 
itseään. Sen kautta lapsi saa oman äänensä kuuluviin paremmin ja saa 
samalla kokemuksen siitä, että hän on arvokas ja häntä kuunnellaan. 

Myös lasten havainnointi ja taitojen arvioiminen on helpompaa 
pienryhmässä.

AIKUINEN OPPIMISEN TUKENA

Aikuinen luo lapsen oppimiselle turvalliset puitteet, jotka tukevat ja 
ohjaavat lasta taitojen kehittymisessä. Samalla lasta ohjataan vähitellen 

itsenäisempään toimintaan ja oppimiseen. Aikuinen asettaa lapsen 
toiminnalle rajat ja on hänen tukenaan, mutta ei anna valmiita 

vastauksia.

https://virkailija.opintopolku.fi/eperusteet-ylops-app/#/fi/opetussuunnitelmat/300980/osiot/tekstikappale/300956
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kanssa esiopetussuunnitelman. Lisäksi lastentarhanopettaja tekee esiopetusryhmälle kontrolloidun 

piirrostarkkailun, kielellisen tietoisuuden mittauksen sekä matemaattisten taitojen arvion (esim. 

Mavalka). Siilinjärven esiopetushenkilöstö käyttää myös Eskarin arki -käsikirjaa tukivälineenä lapsen 

kehityksen ja taitojen seurannassa ja kartoituksessa. Lapsen esiopetussuunnitelma ja lapselle tehdyt 

kartoitukset toimivat pohjana keväällä huoltajien kanssa käytävälle arviointikeskustelulle. Tätä 

keskustelua varten lapsi täyttää esikoulussa itsearviointilomakkeen, koska esiopetuksen tavoitteena 

on harjaannuttaa lapsen itsearviointikykyä ja taitoa arvioida omaa oppimistaan 

totuudenmukaisesti. 

 

Arviointi perustuu lapsen omaan lähtötasoon, aikaisempiin oppimiskokemuksiin ja oppimistaitoihin 

sekä -edellytyksiin. Arvioinnissa huomioidaan opetussuunnitelman yleiset tavoitteet ja lapsen 

omassa opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Lapsen kehityksen ja 

oppimisen seurantaa sekä arviointia tehdään päivittäin aikuisen ja lapsen välisessä 

vuorovaikutuksessa koko esiopetusvuoden ajan. Esiopetuksen päätteeksi annetaan virallinen 

osallistumistodistus.  

 

Esiopetuksen järjestäminen, opetussuunnitelman toteutuminen ja sen kehittäminen vaativat 

jatkuvaa seurantaa ja arviointia. Arviointi on tärkeä osa lasten toiminnan ja oppimisen sekä 

esiopetuksen työntekijöiden työn kehittämistä. Arvioinnin kohteina ovat niin käytetyt 

toimintamenetelmät ja opetuksen sisällöt kuin lapsen kehitys ja oppiminen suhteessa asetettuihin 

tavoitteisiin. Käytännössä sisältöä ja toimintatapoja arvioidaan arjessa henkilöstön 

tiimipalavereissa, joita pyritään pitämään säännöllisesti toimintavuoden aikana. 

 

4.3 Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet  

 

Oppimiskokonaisuuksina toteutetun opetuksen tavoitteena on tukea lasten kokonaisvaltaista 

kasvua ja hyvinvointia sekä tarjota monipuolinen perusta heidän osaamisensa edistymiselle. Leikki 

ja muut lapsille ominaiset tavat oppia ja työskennellä ovat opetuksen ja toiminnan lähtökohtana. 

Oppimiskokonaisuuksien kesto ja toteutustapa vaihtelevat valitun aihepiirin, tilanteen ja lasten 

oppimisen etenemisen mukaan. Lapset osallistuvat oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja 

toteutumisen arviointiin opettajan ohjauksessa. On tärkeää, että jokaisella lapsella on mahdollisuus 

oppia ja työskennellä omaan tahtiinsa sekä kehittää taitojaan vuorovaikutuksessa toisten lasten, 

opettajan ja muun henkilöstön kanssa monipuolisissa oppimisympäristöissä. 

Oppimiskokonaisuuksien tehtävä on tarjota lapsille uusia ja innostavia oppimiskokemuksia sekä 

mahdollisuuksia työskennellä kullekin lapselle sopivia oppimisen haasteita sisältävien tehtävien 

parissa. Opetuksessa otetaan huomioon lasten erilaiset tuen tarpeet ja annetaan lapsille riittävästi 

tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. 

 

 

 

https://virkailija.opintopolku.fi/eperusteet-ylops-app/#/fi/opetussuunnitelmat/300980/osiot/tekstikappale/300957
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4.3.1 Ilmaisun monet muodot  

 

Lasten oppimisedellytykset, sosiaaliset taidot ja myönteinen minäkuva vahvistuvat, kun he saavat 

valmiuksia ympäröivän maailman jäsentämiseen. Nämä valmiudet kehittyvät, kun lapset tutkivat, 

tulkitsevat ja ilmaisevat itseään ja maailmaa erilaisia ilmaisun taitoja harjoittelemalla. Harjoittelu 

tukee myös lasten keskittymiskyvyn ja itsesäätelytaitojen kehittymistä. 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 

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 monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja välineitä. 

Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä ja lähiseudun kulttuuritarjontaa. 

 

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet 

Esiopetuksen musiikillinen toiminta on monipuolista ja moniaistista, ja sen tavoitteena on vahvistaa 

lasten kiinnostusta ja suhdetta musiikkiin. Lapsille tarjotaan kokemuksia heidän omista 

musiikillisista taidoistaan laulun, tanssin, liikkeen, soiton ja oman musiikin luomisen avulla. Heidän 

kanssaan opetellaan lauluja ja tutustutaan eri musiikkityyleihin ja soittimiin. Musiikilla leikitään, 

kokeillaan ja improvisoidaan. Lasten kanssa havainnoidaan äänen tasoa, kestoa, voimaa ja 

sointivärejä musiikillisessa toiminnassa. Opetus tarjoaa lapsille kokemuksia musiikin tekemisestä 

yhdessä. 

 

Esiopetuksessa harjoitellaan käsitöiden tekemistä ja erilaisten työvälineiden käyttöä. Lapsia 

innostetaan käsitöiden tekemiseen. Lasten kanssa kokeillaan sekä kovien että pehmeiden 

materiaalien käyttöä ja opetellaan niiden käsittelyssä tarvittavia tekniikoita ja perustaitoja. Lapsia 

rohkaistaan suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia käsitöitä mielikuvituksensa ja omien 

taitojensa puitteissa yhdessä toisten kanssa. Lapset suunnittelevat ja valmistavat opettajan 

ohjauksessa myös pitempikestoisen käsityön. Työskentelyssä voidaan hyödyntää paikallisia tai 

lapsiryhmän taustoihin liittyviä käsityöperinteitä. 

 

Esiopetuksessa tuetaan lasten kuvallisen ajattelun ja kuvailmaisun kehittymistä tekemällä, 

tulkitsemalla ja arvioimalla erilaisia kuvia. Opeteltava asia suunnitellaan lasten kokemusmaailmasta 

https://virkailija.opintopolku.fi/eperusteet-ylops-app/#/fi/opetussuunnitelmat/300980/osiot/tekstikappale/300958
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ja kiinnostuksen kohteista lähtien. Lapsia rohkaistaan kokeilemaan erilaisia kuvan tekemisen tapoja, 

välineitä ja materiaaleja. Kuvan tekemisen taitoja harjoitellaan moniaistisesti esimerkiksi 

maalaamalla, rakentamalla ja mediaesityksiä tekemällä.  

 

Lasten kanssa havainnoidaan heidän itse tuottamiensa kuvien lisäksi taideteoksia, median kuvia, 

esineiden muotoilua sekä rakennetun ja luonnon ympäristön kohteita. Lapsia ohjataan tulkitsemaan 

ja kertomaan ajatuksiaan kuvallisista viesteistä. Kuvia tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota 

esimerkiksi väreihin, muotoihin, materiaaleihin, tekijään, esitysyhteyteen ja kuvien herättämiin 

tunteisiin. Lapsia rohkaistaan suulliseen ja keholliseen ilmaisuun monipuolisten harjoitusten ja leikin 

avulla. Tavoitteena on, että lapset saavat kokemuksia siitä, miten kielellä ja keholla voidaan leikkiä 

ja viestiä monimuotoisesti. Lasten mielikuvituksesta 

nousevia tai heidän kokemiaan ja havaitsemiaan 

asioita työstetään yhdessä ilmaisun keinoin. 

Opetuksessa hyödynnetään loruja, runoja sekä lasten 

kirjallisuutta. Lapset saavat kokemuksia sekä 

spontaanista ilmaisusta että yhteisesti suunnitellusta 

prosessista. Ilmaisumuotoina voidaan käyttää 

esimerkiksi draamatoimintaa, sanataidetta ja tanssia. 

 

4.3.2 Kielen rikas maailma  

 

Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline. Esiopetusiässä kielestä tulee yhä vahvemmin 

lasten ajattelun, ilmaisun ja vuorovaikutuksen väline, jonka avulla he jäsentävät arkeaan ja 

rakentavat maailmankuvaansa. Esiopetuksen tehtävä on tukea lasten kielellisten taitojen kehitystä 

kokonaisvaltaisesta kielen merkityksen hahmottamisesta kohti yksityiskohtaisempaa kielen 

rakenteiden ja muodon havaitsemista. Keskeistä on vahvistaa lasten kiinnostusta ja uteliaisuutta 

puhuttua kieltä sekä lukemista ja kirjoittamista kohtaan. 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 

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 

https://virkailija.opintopolku.fi/eperusteet-ylops-app/#/fi/opetussuunnitelmat/300980/osiot/tekstikappale/300959
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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. 

 

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet 

Lasten suomen/ ruotsin/ saamen/ viittomakielen taidon kehittymistä tuetaan monipuolisesti 

esiopetuksen aikana. Opetus tarjoaa lapsille mahdollisuuksia harjoitella kuuntelemista ja puhumista 

erilaisissa tilanteissa. Heitä ohjataan kertomaan ja keskustelemaan sekä eläytymään, ymmärtämään 

ja muistamaan kuulemaansa. Sanojen merkityksiä pohditaan yhdessä ja sanoilla leikitellään. 

Yhteisissä keskusteluissa lapset kehittävät taitojaan kysyä, päätellä ja arvioida kuulemaansa. Lapsia 

innostetaan tarinoiden tekemiseen ja taitoa harjoitellaan esimerkiksi saduttamalla tai digitarinoita 

tekemällä. 

 

Lapsille luetaan erilaisia tekstejä ja niistä keskustellaan yhdessä. Tämä auttaa lapsia ymmärtämään 

lukemisen merkitystä. Opettajan mallintamisen ja erilaisten harjoitusten avulla lapset saavat 

kokemuksia siitä, miten puheen voi muuttaa kirjoitetuksi kieleksi ja kirjoitetun kielen puheeksi. 

Kirjoitettua ja puhuttua kieltä tutkitaan yhdessä. Lapsia ohjataan havaitsemaan, että puheen voi 

jakaa pienempiin osiin, kuten sanoihin, tavuihin ja äänteisiin. 

 

Lasten lukutaidon kehittymistä tuetaan järjestämällä heille mahdollisuuksia leikilliseen 

kirjoittamiseen ja omien tekstien tuottamiseen tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen. Lapsia 

innostetaan yhdessä ja omatoimisesti tunnistamaan ja tuottamaan eri tavoin kirjaimia, sanoja ja 

tekstejä taitojensa ja mielenkiintonsa mukaisesti heille mielekkäissä asiayhteyksissä. 

 

Opetuksessa käytetään monipuolisesti lastenkirjallisuutta. Lapsia rohkaistaan tutkimaan ja 

lukemaan oman taitonsa mukaisesti erilaisia tekstejä sekä kertomaan ja ilmaisemaan eri tavoin 

kuulemastaan tai lukemastaan. Erilaisten leikkien ja harjoitusten avulla tuetaan lasten 

hienomotoristen taitojen kehittymistä sekä heidän kykyään hahmottaa tilaa ja suuntia. Lapsia 

ohjataan tarkoituksenmukaiseen kynäotteeseen ja näppäimistöjen käyttöön. 

 

4.3.3 Minä ja meidän yhteisömme 

 

Lasten elinpiiri laajenee heidän kasvaessaan. Kodin perinteiden, toimintamallien, arvojen ja 

katsomusten lisäksi lapset kohtaavat toisenlaisia tapoja ajatella ja toimia. Esiopetuksen tehtävä on 

vahvistaa lasten valmiuksia ymmärtää yhteiskunnan monimuotoisuutta ja toimia siinä. Aihetta 

lähestytään historiallisesta ja yhteiskunnallisesta sekä etiikan ja katsomusten näkökulmista. 

Lähiyhteisön menneisyyttä 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 

https://virkailija.opintopolku.fi/eperusteet-ylops-app/#/fi/opetussuunnitelmat/300980/osiot/tekstikappale/300960
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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 

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 niihin 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 

Lasten kanssa tutustutaan johonkin lähiympäristön henkilöön tai kohteeseen historiallisesta 

näkökulmasta. Aihetta lähestytään havainnollisesti ja moniaistisesti eri ilmaisutapoja hyödyntäen. 

Lisäksi opetuksessa voidaan käsitellä lapsia kiinnostavia muita historiallisia tapahtumia, henkilöitä, 

kulttuureja ja kulttuuriperintöä. Tiedon lähteinä voidaan käyttää lähiyhteisön jäseniä, esineistöä ja 

ympäristöä sekä hyödyntää lasten huoltajien asiantuntemusta omasta kulttuuriperinnöstään. 

Opetuksessa voidaan hyödyntää myös juhlaperinteitä, kertomuksia, perinneleikkejä ja vanhoja 

lauluja. 

 

Lasten kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin herätetään keskustelemalla heitä kiinnostavista 

lähiyhteisön ja yhteiskunnan ajankohtaisista asioista. Lasten kanssa tutustutaan mediaan ja 

kokeillaan median tuottamista leikinomaisesti. Mediatarjonnan sisältöä ja todenmukaisuutta 

pohditaan yhdessä lasten kanssa. Opetuksessa tutustutaan lasten oikeuksiin hyödyntäen YK:n 

yleissopimusta lapsen oikeuksista. Lasten kanssa laaditaan ja kehitetään esiopetusryhmän sääntöjä. 

Samalla autetaan lapsia ymmärtämään, että yhteisön säännöt ovat ihmisten luomia sopimuksia. 

Lähiympäristöä hyödynnetään niin että lapsilla on mahdollisuus aitoon osallistumis- ja 

vaikuttamiskokemukseen. 

 

Esiopetukseen sisältyy koko ryhmälle yhteistä eettistä kasvatusta. Kasvatus liitetään lasten arkeen 

ja käytännön tilanteisiin, joihin liittyy tunteita ja eettisiä valintoja. Lapsia ohjataan tunnistamaan 

tunteitaan, toimimaan ystävällisesti ja vastuullisesti sekä ratkaisemaan rakentavasti lasten 

keskinäisiä ristiriitatilanteita. Lasten kanssa pohditaan ystävyyttä ja toisten kunnioittamista, ilon ja 

pelon aiheita, tyttönä ja poikana olemiseen liittyviä oletuksia sekä oikean ja väärän erottamista. 

Yhteisten keskustelujen lisäksi luontevia tapoja eettiseen kasvatukseen antavat esimerkiksi 

roolileikit sekä sadut ja median kertomukset. Opetuksessa voidaan hyödyntää sosiaalisia taitoja ja 

tunnetaitoja kehittäviä opetusohjelmia ja materiaaleja. 
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Esiopetuksen katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä läsnä 

olevat uskonnot ja katsomukset. Uskonnottomuutta tarkastellaan esiopetuksessa muiden 

katsomusten rinnalla. Katsomuskasvatus liitetään arjen asioihin, juhliin ja ajankohtaisiin 

tapahtumiin, joilla on uskonnollista tai katsomuksellista merkitystä. Tavoitteena on auttaa lapsia 

ymmärtämään ja kunnioittamaan sekä omia että toisten lasten ja perheiden erilaisia 

katsomuksellisia perinteitä sekä niihin liittyviä tapoja ja käsityksiä. Lapsia rohkaistaan erilaisten 

elämänkysymysten pohdintaan yhdessä toisten kanssa toimien. Samalla heidän valmiutensa 

ymmärtää uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä sanoja ja käsitteitä vahvistuvat. Opetuksessa 

hyödynnetään esimerkiksi vierailuja ja lähiympäristön tapahtumia. 

 

4.3.4 Tutkin ja toimin ympäristössäni 

 

Lasten toimintaympäristö - lähiluonto ja rakennettu ympäristö sekä muut esiopetuksen 

oppimisympäristöt- tarjoavat runsaasti aineksia lasten oppimiselle. Erityisen tärkeää opetuksen 

liittäminen lasten kokemusmaailmaan ja heidän toimintaympäristöönsä on matemaattisten taitojen 

opettelussa sekä teknologia- ja ympäristökasvatusten 

toteuttamisessa. 

 

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. 

 

 

 

Kokonaisuuteen liittyvät opetuksen yleiset tavoitteet 

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. 

 

https://virkailija.opintopolku.fi/eperusteet-ylops-app/#/fi/opetussuunnitelmat/300980/osiot/tekstikappale/300961
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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. 

 

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 

Lapsia kannustetaan kehittämään matemaattisia taitojaan toiminnallisesti, leikkien ja eri aisteja 

käyttäen erilaisissa oppimisympäristöissä. Opetuksessa tutustutaan matematiikkaan ja sen osa-

alueisiin havainnollisesti ja yhdessä toimien. Lapsia innostetaan pohtimaan ja kuvailemaan 

matemaattisia havaintojaan erilaisissa arjen tilanteissa opettajan mallintamisen ja kielellistämisen 

avulla. Havaintoja harjoitellaan esittämään itse ja kuvien sekä erilaisten välineiden avulla. Toiminta 

suunnitellaan niin että siinä on paljon mahdollisuuksia luokitella, vertailla, asettaa järjestykseen 

asioita ja esineitä sekä löytää ja tuottaa säännönmukaisuuksia. Opetukseen kuuluu muistia 

kehittäviä leikkejä ja tehtäviä. Lapsia kannustetaan myös toimintaympäristöön liittyvien 

ongelmanratkaisutehtävien päättelyyn ja ratkaisujen etsimiseen. 

 

Lukukäsitteen kehittymistä tuetaan monipuolisesti leikkien ja työskennellen. Lapsia innostetaan 

havainnoimaan lukumääriä ympäristöstä sekä liittämään ne lukusanaan ja numeromerkkeihin 

taitojensa mukaan. Lukumääriä vertaillaan ja tutkitaan lukumäärän muutosta käytännön 

esimerkkejä keksien. Erityisesti opetuksessa kiinnitetään huomiota lasten lukujonotaitojen ja 

nimeämisen kehittämiseen. 

 

Erilaisilla harjoituksilla tuetaan lasten tason ja tilan hahmottamista. Lapsia kannustetaan tutkimaan 

ja kokeilemaan 2- ja 3-ulotteisuutta sekä opettelemaan sijainti- ja suhdekäsitteitä, kuten edessä, 

ylhäällä ja joka toinen, esimerkiksi liikuntaleikkien avulla. Lasten geometrisen ajattelun 

vahvistamiseksi heille järjestetään mahdollisuuksia rakenteluun, askarteluun ja muovailuun. 

Opettajan ohjauksessa lapset tutustuvat ympäristössä oleviin muotoihin ja harjoittelevat 

nimeämään niitä. Esiopetuksessa kokeillaan mittaamista keholla ja eri välineillä. Opetuksessa 

harjoitellaan ajankäsitteitä, kuten joskus, eilen ja aamulla. Aikajärjestystä pohditaan yhdessä 

esimerkiksi vuorokaudenaikoja havainnoimalla. Opetuksessa hyödynnetään muun muassa leikkejä, 

pelejä ja tarinoita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. 

 

Esiopetuksen ympäristökasvatus tarjoaa lapsille luontokokemuksia sekä mahdollisuuden tutkia ja 

tutustua kasveihin, eläimiin ja luonnon ilmiöihin. Ympäristöä havainnoidaan eri aistein sekä 

havaintovälineiden avulla. Opetukseen voi kuulua myös pieniä kokeita. Havainnoista keskustellaan 
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ja havaintotietoa harjoitellaan luokittelemaan. Samalla opetellaan luontoon liittyvien käsitteiden 

käyttöä ja päätelmien tekemistä sekä pohditaan syyseuraus suhteita. Lasten luonnontuntemusta 

hyödynnetään opetuksessa.  

 

Lasten kanssa harjoitellaan tiedon hankintaa hakemalla yhdessä tietoa joistakin lapsia kiinnostavista 

asioista. Opetuksessa luodaan pohjaa kestävälle elämäntavalle tutustumalla luonnonsuojeluun. 

Lapsia ohjataan huolehtimaan ympäristöstään ja sen viihtyisyydestä. Lasten kanssa havainnoidaan 

ja pohditaan arjessa esiintyviä teknologisia ratkaisuja ja niiden ominaisuuksia ja toimivuutta. 

Opetuksessa tuodaan esille, että teknologia on ihmisen luovan toiminnan aikaansaamaa. Lapset 

tutustuvat teknologiaan keksimällä, 

askartelemalla ja rakentamalla itse 

erilaisia rakenteita ja ratkaisuja eri 

materiaaleja hyödyntäen. Lapsia 

kannustetaan kuvailemaan tekemiään 

ratkaisuja. Opetuksessa voidaan 

hyödyntää oppimisympäristöjen 

välineiden lisäksi esimerkiksi lasten omia 

leikkikaluja ja miettiä niiden 

toimintaperiaatteita.  

 

4.3.5 Kasvan ja kehityn 

 

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 

Lapset saavat monipuolisia kokemuksia liikunnasta ja alkavat ymmärtää liikkumisen yhteyttä 

hyvinvointiin ja terveyteen. Opetus tarjoaa mahdollisuuksia lasten motoristen ja sosiaalisten 

taitojen kehittymiselle. Erityisesti kiinnitetään huomiota lasten yleisten oppimisedellytysten 

kannalta tärkeiden havaintomotoristen taitojen kehittymiseen. Lasten kanssa tutustutaan 

terveelliseen ruokaan ja pohditaan sen merkitystä. Lapsia ohjataan kohtuulliseen kulutukseen. 

Opetuksessa pohditaan terveyteen liittyviä tekijöitä sekä tuetaan lasten valmiuksia pitää huolta 

terveydestään. Lapset saavat tietoja turvallisesta liikkumisesta lähiympäristössä sekä esiopetuksen 

oppimisympäristöissä. 
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Yksityiskohtaisemmat tavoitteet 

Esiopetuksen tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti ja kokemaan liikunnan iloa. 

Liikkumisen ja leikkien avulla lasten yhdessä toimimisen taidot kehittyvät. Samalla heidän 

kehonhallintansa vahvistuu sekä heidän taitonsa hahmottaa omaan kehoaan ja sen eri osia 

suhteessa ympäröivään tilaan, käytettävään aikaan ja voimaan kehittyy. Ohjatun liikkumisen lisäksi 

huolehditaan siitä, että lapsilla on mahdollisuuksia päivittäiseen omaehtoiseen liikkumiseen sekä 

sisällä että ulkona. Yhteistyössä huoltajien kanssa lapsia rohkaistaan liikkumaan myös vapaa-ajalla 

erilaisissa tiloissa ja ulkona erilaisissa olosuhteissa. 

 

Esiopetuksessa harjoitellaan monipuolisesti ja säännöllisesti 

arkeen liittyviä motorisia perustaitoja eri ympäristöissä. Näitä ovat 

tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot. Tasapainoa 

harjoitellaan pysähtymisiä ja harhauttamisia sisältävien leikkien 

avulla tai taitoradalla leikitellen. Liikkumistaitoja edistetään 

kierimistä, kiipeämistä, juoksua ja hyppelyjä sisältävillä 

harjoituksilla. Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan työntämällä ja 

vetämällä sekä käyttämällä monipuolisesti eri välineitä ja palloja. 

Lisäksi lapsia innostetaan harjaannuttamaan hienomotorisia 

taitojaan sorminäppäryyttä ja tarkkuutta kehittävien pelien ja 

leikkien avulla. Tavoitteena on, että toiminta antaa kaikille lapsille 

mahdollisuuksia osallistumiseen ja onnistumiseen sekä tukee 

lasten hyvinvointia ja toimintakykyä. 

 

Esiopetuksessa ruokailutilanteita käytetään päivittäisen terveyttä edistävän syömisen ja ruokaan 

liittyvän osaamisen oppimisympäristönä. Ruokailutilanteista luodaan lasten kanssa mahdollisimman 

viihtyisiä ja lapsia ohjataan hyviin tapoihin. Suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin lisäksi opetuksessa 

tutustutaan johonkin muuhun ruoka- ja tapakulttuuriin kotien asiantuntemusta hyödyntäen. Lasten 

kanssa tarkastellaan lapsiin kohdistuvaa mainontaa sekä pohditaan kohtuullisen kuluttamisen 

merkityksestä. Esimerkiksi lasten leikeissä ja piirroksissa ilmenevät tulkinnat kulutuksesta ja 

mainonnasta voivat toimia esiopetuksen kuluttajakasvatuksen pohjana. 

 

Lapsia ohjataan ymmärtämään liikunnan, levon ja hyvien ihmissuhteiden merkitystä hyvinvoinnille 

ja terveydelle. Lasten kanssa pohditaan terveyttä ja sairauksia ja niiden syitä sekä ihmisen 

mahdollisuuksia vaikuttaa omaan fyysiseen terveyteensä ja mielen hyvinvointiin. Hyvistä 

ihmissuhteista ja niiden merkityksestä mielen hyvinvoinnille keskustellaan. Kaveruutta ja toisten 

huomioon ottamista sekä tunteiden tunnistamista ja hallintaa harjoitellaan arjen tilanteissa. Lasten 

kanssa havainnoidaan nukkumisen ja liikkumisen määrää sekä mietitään niiden yhteyttä 

päivittäiseen virkeyteen ja hyvään oloon. Opetuksessa haetaan tietoa hygieniasta ja harjoitellaan 

siihen liittyviä perustaitoja osana esiopetuksen arkea. 

 



25 
 

Lapset saavat esiopetuksessa tietoa oikeudestaan turvalliseen elämään, arvostavaan kohteluun ja 

koskemattomuuteen. Lasten kanssa havainnoidaan ja pohditaan arjen toimintaympäristöihin ja 

esiopetuksen oppimisympäristöihin liittyviä yleisimpiä fyysisiä ja psyykkisiä vaaratilanteita. 

Tavoitteena on tukea lasten turvallisuuden tunnetta, antaa heille valmiuksia pyytää ja hankkia apua 

sekä toimia turvallisesti tavallisimmissa arjen tilanteissa. Lapsia rohkaistaan hakemaan aikuisen 

apua esiopetuksen ongelmatilanteissa ja kiusaamista kohdatessaan sekä kertomaan huolistaan. 

Opetuksessa harjoitellaan lähiliikenteessä liikkumisen sääntöjä sekä turvallista toimintaa tieto- ja 

viestintäteknologisissa ympäristöissä ikäkaudelle sopivalla tavalla. 

 

4.3.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä  

 

Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten esiopetus toteutetaan muun esiopetuksen yhteydessä. 

Ennen koulun aloitusta esiopetuksen avulla kehitetään lapsen suomen kielen hallintaa ja tuetaan 

lasta sellaisilla osa-alueilla, jotka tukevat joustavaa siirtymistä perusopetukseen. Lasten opetuksen 

tavoitteet noudattavat esiopetuksen yleisiä kasvatus- ja oppimistavoitteita lasten oma kulttuuri- ja 

kokemustausta huomioon ottaen. Tarvittaessa käytetään apuna tulkkipalveluita. 

 

 

5 Lapsen kasvun ja oppimisen tuki sekä oppilashuolto  
 

 

5. 1 Kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen 

 

Lapselle tarjottava tuki esiopetuksessa muodostuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. 

Esiopetusta järjestetään lähipäiväkodin tai lähikoulun esiopetusryhmässä tai erityisryhmässä. 

Tavoitteena on luoda paikka, jossa kasvun, kehityksen ja oppimisen esteet tunnistetaan ja niihin 

puututaan mahdollisimman varhain. Jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen suunnitelma 

yhteistyössä vanhempien ja esiopetusryhmän henkilökunnan kanssa. 

 

5.1.1 Yleinen tuki 

 

Laadukas esiopetus on perusta lapsen kasvulle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Mahdollisia haasteita 

ehkäistään ennalta esimerkiksi erilaisilla työtavoilla ja pedagogisilla menetelmillä, ryhmiä 

joustavasti muuntelemalla sekä opettajien keskinäisellä ja muun henkilöstön yhteistyöllä. 

Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen lapsen tarpeet. 

 

 

 

https://virkailija.opintopolku.fi/eperusteet-ylops-app/#/fi/opetussuunnitelmat/300980/osiot/tekstikappale/300963
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Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata lapsen 

tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä 

yksittäisiä tukitoimia, joilla tilanteeseen 

vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa. Yleistä tukea annetaan heti tuen 

tarpeen ilmetessä eikä tuen aloittaminen edellytä 

erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. 

 

Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen 

antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus-ja 

opetustilanteisiin. Tuki järjestetään esiopetuksen 

opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. 

Huoltajan ja lapsen kanssa tehdään tiivistä 

yhteistyötä. Yleisen tuen aikana lapsen tuen 

tarpeisiin vastataan käyttämällä esimerkiksi 

hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa soveltuvia 

materiaaleja ja välineitä, esiopetukseen soveltuvia 

opetusohjelmia ja pienryhmätyöskentelyä. 

 

5.1.2 Tehostettu tuki 

 

Jos yleinen tuki ei ole riittävää lapsi siirtyy tehostettuun tukeen. Ennen tehostettuun tukeen 

siirtymistä lapselle tehdään pedagoginen arvio, joka käsitellään oppimisen tuen ryhmässä. Ryhmään 

kuuluvat psykologi, erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja ja lastentarhanopettaja. Tuen 

tarve on voitu todeta jo aiemmin varhaiskasvatuksessa tai se todetaan esiopetusvuoden aikana. 

Lapsen havainnoinnissa tärkeinä toimijoina vanhempien ja esiopettajan lisäksi toimii 

erityislastentarhanopettaja tai koulun erityisopettaja. Hän toimii usein myös moniammatillisen työn 

alkuun saattajana. 

 

Lapsen päivittäiseen toimintaan sisällytetään perustaitojen harjaannuttamista sekä itsetunnon ja 

vuorovaikutustaitojen vahvistamista. Lapsen oppimisvalmiuksien tukeminen ryhmä-, pari-, ja 

yksilöohjauksen menetelmiä käyttäen on tietoista ja säännöllistä. menetelmät ja tavoitteet on 

kirjattu lapsen oppimissuunnitelmaan. Tukitoimien perustana on lapsen kanssa toimivien aikuisten 

yhteinen käsitys lapsen kehityksestä ja tarvittavasta tuesta. Pedagogiset järjestelyt voivat liittyä 

oppimisympäristöön, kasvattajien toimintaan, opetusmenetelmiin tai -materiaaleihin. 

 

5.1.3 Erityinen tuki 

 

Lapsi siirtyy erityiseen tukeen silloin kun tehostettu tuki ei riitä. Ennen erityisen tuen päätöstä 

lapsesta tehdään pedagoginen selvitys, joka käsitellään oppimisen tuen ryhmässä. Päätöksen 
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erityiseen tukeen siirtymisestä tekee sivistystoimenjohtaja. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen 

päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista esiopetuksen tukimuodoista (yleinen ja 

tehostettu tuki). 

 

Lapselle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 

koskeva suunnitelma (HOJKS). Tähän kirjataan konkreettiset toimenpiteet ja tavoitteet lapsen 

arjessa sekä suunnitelma siitä, kuka tai ketkä sen toteuttavat sekä milloin tavoitteita päivitetään. 

 

5.2 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot 

 

5.2.1 Osa-aikainen erityisopetus 

 

Lapsella, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista 

erityisopetusta muun esiopetuksen ohessa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan lapsille, joilla on 

esimerkiksi kielellisiin, matemaattisiin tai motorisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, vaikeuksia oman 

toiminnan ohjauksessa, tarkkaavaisuudessa tai vuorovaikutustaidoissa. Osa-aikaisen 

erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen oppimisedellytyksiä ja ehkäistä kehityksen ja 

oppimisen vaikeuksia. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla. 

 

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä 

tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamistavoista esiopetuksessa tiedotetaan 

kaikille huoltajille. Sen toteuttamista suunnitellaan ja sen tarvetta ja vaikutuksia arvioidaan 

opettajien keskinäisenä yhteistyönä sekä yhdessä lapsen ja huoltajan kanssa. Osa-aikaisen 

erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään lapsen saamaan muuhun opetukseen. 

 

Siilinjärvellä yksilöllistä erityisopetusta antaa pääsääntöisesti erityislastentarhanopettaja/kiertävä 

erityislastentarhanopettaja. Opetukseen ovat oikeutettuja pidennetyssä oppivelvollisuudessa 

olevat lapset. Joissakin tapauksessa yksilöllistä erityisopetusta saavat myös lapset, joilla koulun 

aloitusta on lykätty. 

 

5.2.2 Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja erityiset apuvälineet 

 

Lapsella on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja 

avustajapalvelut, muut opetuspalvelut ja erityiset apuvälineet kaikilla tuen tasoilla. Tarkoituksena 

on turvata lapselle kasvun ja oppimisen perusedellytykset, esteettömyys ja mahdollisuus 

vuorovaikutukseen kaikissa oppimisympäristöissä. 

 

Lapselle järjestetään tarvittaessa tulkitsemista esimerkiksi kuulovamman tai kielellisen 

erityisvaikeuden takia. Hän voi tarvita myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja, 

kuten erilaisia symbolijärjestelmiä. Viittomakieltä käyttävien lasten kommunikaation tukena 

voidaan tarvittaessa käyttää viittomakielen tulkkia tai viittomakielentaitoista avustajaa. Eriasteisesti 
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kuulovammaisten lasten kohdalla tulkkauksen menetelmä saattaa olla myös jokin muu kuin 

viittomakielen tulkkaus. Lapsen kielellisen erityisvaikeuden takia käytetään puhevammaisten tulkkia 

tai puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä hallitsevaa avustajaa. Myös opettaja voi tukea lasta 

kommunikoinnissa viittomien tai muiden symbolien avulla. 

 

Avustajan antama tuki edistää lapsen itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta sekä myönteisen 

itsetunnon kehittymistä. Avustajan antama tuki voidaan suunnata yksittäiselle lapselle tai 

opetusryhmälle. Opettajan tehtävänä on suunnitella, opettaa, antaa tukea sekä arvioida lapsen ja 

koko ryhmän oppimista ja työskentelyä. Avustaja ohjaa ja tukee lasta päivittäisissä tilanteissa ja 

tehtävien suorittamisessa opettajan tai muiden tuen ammattihenkilöiden ohjeiden mukaisesti. 

Opettajat ja avustajat suunnittelevat ja arvioivat työtään yhdessä sekä tarvittaessa esiopetuksen 

muun henkilöstön kanssa. 

 

Erityisten apuvälineiden tarve voi liittyä näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen tai muuhun 

fyysiseen tarpeeseen. Se voi liittyä myös oppimisen erityistarpeisiin. Tällöin käytetään esimerkiksi 

erilaisia tietoteknisiä sovelluksia, äänikirjoja, matematiikan havainnollistamisen välineitä tai 

keskittymistä tukevia apuvälineitä. Lapsen kanssa työskentelevät perehtyvät riittävästi opetukseen 

osallistumisen edellyttämien apuvälineiden käyttöön sekä ohjaavat lasta ja huoltajaa näiden 

käytössä yhteistyössä tuen muiden ammattihenkilöiden kanssa. Apuvälineitä käytetään 

suunnitelmallisesti, niiden käyttöä ja tarvetta arvioidaan säännöllisesti. 

 

Lapsen kanssa työskentelevät suunnittelevat yhdessä opetukseen osallistumisen edellyttämien 

palvelujen ja apuvälineiden käytön eri oppimistilanteissa hyödyntäen tarvittaessa muita 

asiantuntijoita. Lapsen tukeminen voi edellyttää erityisosaamista, jota esiopetusyksikön omalla 

henkilöstöllä ei ole riittävästi. Tällöin hyödynnetään esimerkiksi oppimis- ja ohjauskeskusten lapsille 

tarjoamia palveluja ja henkilöstölle suunnattua koulutusta ja konsultaatiota.  

 

Opetuksen järjestäjä päättää tulkitsemis- ja avustajapalveluista sekä muista opetuspalveluista ja 

erityisistä apuvälineistä. Lapsen palveluiden ja apuvälineiden tarve ja määrä arvioidaan lapsen 

opettajien ja oppilashuollon henkilöstön yhteistyönä hyödyntäen lapsen ja huoltajan antamia 

tietoja sekä mahdollisten esiopetuksen ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja. Tehostettua 

tukea saavan lapsen palveluiden ja apuvälineiden tarve arvioidaan pedagogisessa arviossa. Erityistä 

tukea saavan lapsen palveluiden ja erityisten apuvälineiden tarve arvioidaan pedagogisessa 

selvityksessä ja niistä päätetään erityisen tuen päätöksessä. Yleistä ja tehostettua tukea saavalle 

lapselle tehdään lapsen tarvitsemista palveluista ja erityisistä apuvälineistä hallintopäätös. 

Palveluiden ja apuvälineiden käyttö kuvataan oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa. 

 

5.2.3 Oppilashuolto 

 

Siilinjärven kunnalla on oma esiopetuksen oppilashuollon suunnitelma, joka velvoittaa myös 

jokaisen yksikön tekemään oman yhteisöllisen oppilashuollon suunnitelman. Osa esikouluista laatii 
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suunnitelman yhteisesti koulun kanssa, osa taas laatii kokonaan oman. Suunnitelma on 

oppilashuollon perusta ja kivijalka, jolla huolehditaan koko yhteisön ennaltaehkäisyn ja varhaisen 

puuttumisen toimintakulttuuria turvaavat rakenteet kaikille siihen kuuluville jäsenille tasapuolisesti.  

Oppilashuollon käytäntöihin esiopetuksessa kuuluvat yhteisölliset oppilashuoltopalaverit, jotka 

voidaan esikoulun sijainnista riippuen toteuttaa myös yhteistyössä koulun kanssa. Näiden lisäksi 

oppilashuoltoon kuuluvat yksilölliset oppilashuoltopalaverit sekä koulukuraattorin ja psykologin 

palvelut. Siilinjärven kunnan oppilashuollon suunnitelma löytyy kunnan www-sivuilta. 

 


