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VESANNON ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS: 

 

Esiopetus on alle kouluikäisten lasten tavoitteellista ja suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, joka 

perustuu esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Tavoitteena on edistää ja tukea lapsen kasvu-, kehitys- 

ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa luonteva siirtyminen kouluun. 

 

1. Esiopetuksen järjestäminen  
 

1.1. Opetussuunnitelman laadinta, arviointi ja kehittäminen 

 

Sivistyslautakunta hyväksyy esiopetuksen opetussuunnitelman. Lasten näkemyksiä kuullaan ja 

hyödynnetään esiopetussuunnitelman kehittämisessä. Vuosittaisessa suunnitelmassa tarkennetaan, 

miten opetussuunnitelmaa kyseisen vuoden aikana toteutetaan. Suunnitelmasta tiedotetaan huoltajia. 

Jokaiselle lapselle laaditaan esiopetussuunnitelma. Esiopetusta ja sen vaikuttavuutta arvioidaan 

monipuolisesti. Tarkoituksena on esiopetuksen laadun kehittäminen ja lasten oppimisen 

edellytysten parantaminen. Vuosittain arvioidaan tehdyn vuosisuunnitelman toteutumista. 

Arviointitietoa hyödynnetään uuden suunnitelman laadinnassa. 

 

 

1.2. Paikalliset erityispiirteet ja esiopetuksen erilaiset järjestämisen tavat 

 

Esiopetus järjestetään päiväkoti Esikossa. Vesannolla korostuvat yhteisöllisyys, pienuus 

on vahvuus ajattelu ja luonnon läheisyys.  

 

Kehittämisen painopisteet: 

 

- oppimisympäristöt 

- henkilöstön osaaminen 

- kiireettömyys ja läsnäolo 

- lasten ja huoltajien osallisuus 

- arviointi 

 

1.3. Opetussuunnitelmaan liittyvä tiedotus  

 

Kunnan kotisivuilla on nähtävänä esiopetuksen opetussuunnitelma. Huoltajia tiedotetaan 

opetussuunnitelman sisällöistä ja painopistealueista ja heille annetaan mahdollisuus 

kommentoida opetussuunnitelman sisältöä (mm. vanhempainillat, keskustelut, kyselyt, 

sähköinen palaute). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet  

 
2.1. Esiopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet  

 

Esiopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet perustuvat Suomen perustuslakiin, perusopetuslakiin ja - 

asetukseen ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen, oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin sekä  

esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.  

Esiopetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on otettava huomioon lapsen etu 

. 

Opetuksen järjestämisessä on otettava huomioon myös velvoitteet, jotka tulevat muusta lainsäädännöstä  

sekä kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on sitoutunut. Tällaisia ovat muun muassa  

yhdenvertaisuuslaki, tasa-arvolaki, Euroopan ihmisoikeuksien sopimus ja YK:n lapsen oikeuksien 

sopimus.  

Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan  

sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden  

tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.  

Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna  

esiopetusta. Huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun 

esiopetuksen  

tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta voidaan järjestää päiväkodeissa ja kouluissa. 

Esiopetuksen opetuskieli on joko suomi tai ruotsi. Opetuskielenä voi olla myös saame, romani tai 

viittomakieli. Lisäksi osa opetusta voidaan antaa muulla kuin edellä mainituilla perusopetuslain 

mukaisilla  

opetuskielillä, jos se ei vaaranna lasten mahdollisuuksia seurata opetusta2. Tästä määrätään tarkemmin  

luvussa 4.4.  

Perusopetuslain mukaan esiopetuksen tavoitteena on osaltaan tukea lasten kasvua ihmisyyteen ja 

eettisesti  

vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. 

Laissa  

säädetään, että esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä.  

Esiopetuksella on myös sivistystehtävä ja tasa-arvoisuuden edistämisen tehtävä ja opetuksen tulee 

turvata  

riittävä yhdenvertaisuus koko maassa. Opetuksen ja kasvatuksen tarkemmista tavoitteista säädetään  

valtioneuvoston asetuksessa.  

Esiopetus kestää yleensä yhden lukuvuoden, ja sitä annetaan vähintään 700 tuntia. Pidennetyn  

oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten esiopetuksen toteuttamisen vaihtoehdot kuvataan luvussa 5.5.  

Esiopetusta järjestettäessä otetaan huomioon, että opetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus  

käyttää muita varhaiskasvatuspalveluja.  

Esiopetus toteutetaan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditun paikallisen  

opetussuunnitelman mukaisesti. Esiopetuksessa otetaan myönteisellä tavalla huomioon lasten erilaiset  

kielelliset, kulttuuriset, katsomukselliset ja uskonnolliset taustat. Lasten mielipiteitä kuunnellaan ja 

heidän  

identiteettiensä kehittymistä tuetaan.  

Esiopetusta koskeva lainsäädäntö korostaa huoltajien osallisuutta. Huoltajilla on oikeus saada tietoa  

esiopetuksen tavoitteista ja toiminnasta jo ennen esiopetukseen ilmoittautumista sekä lapsensa  

esiopetuspäivästä esiopetuksen aikana. Huoltajien mielipiteitä ja tietoja kuullaan sekä heidän 

antamaansa  

palautetta hyödynnetään esiopetuksen kehittämisessä.  

_________________________ 

16 Perusopetuslaki 3 a § (163 / 2022) 

 

 



Esiopetus, opetuksessa käytettävät oppimateriaalit ja välineet sekä tarvittava oppilashuolto ovat  

maksuttomia. Lapsille on tarjottava jokaisena esiopetuspäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty,  

täysipainoinen, maksuton ateria, ja ruokailutilanteen on oltava ohjattu. 

 

Esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Turvallisuus otetaan  

huomioon oppimisympäristöissä ja kaikessa esiopetuksen toiminnassa. Lasten kokeman turvallisuuden  

perustana ovat keskinäiseen kunnioitukseen ja huolenpitoon perustuva toimintakulttuuri ja 

esiopetukseen  

soveltuvat oppimisympäristöt. Lapsia ohjataan yksilöinä ja ryhmänä ottamaan vastuuta omasta  

käyttäytymisestään ja siitä, että ryhmässä ei kiusata, syrjitä tai aiheuteta vaaraa muille14. 

Turvallisuuteen  

liittyviä tehtäviä käsitellään tarkemmin luvuissa 3 ja 6. Opetuksen järjestämisessä otetaan lisäksi 

huomioon  

työsuojeluun liittyvät säännökset, henkilötietoja koskevat säännökset sekä lasten kanssa työskentelevien 

rikostaustan selvittämistä ohjaavat määräykset. Esiopetuksessa käytetään tarvittaessa perusopetuslain  

mukaisia kasvatuskeskusteluja ja kurinpidollisia keinoja esiopetukseen soveltuvalla tavalla. Opetuksen  

järjestäjä huolehtii lain edellyttämän suunnitelman laatimisesta joko erillisenä tai osana paikallista  

opetussuunnitelmaa.  

 

Kunta tai esiopetuksen järjestämiseen luvan saanut muu opetuksen järjestäjä voi hankkia 

esiopetuspalvelut julkiselta tai yksityiseltä palveluiden tuottajalta. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että 

sen hankkimat palvelut järjestetään esiopetusta koskevien säädösten, järjestämisluvan sekä näiden 

opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. 

 

Vesannon kunta:  

 

Esiopetuksen järjestäjänä Vesannolla on sivistystoimi. Esiopetuspaikkana 

toimii päiväkoti Esikko.   

Vesannolla esiopetusta järjestetään sivistyslautakunnan päätöksellä pääsääntöisesti koulun työ- ja 

loma-aikojen mukaisesti. Esiopetuksen alkamis- ja päättymispäivä voivat poiketa koulun vastaavista 

ajoista. Esiopetusta on vähintään 700 h/lukuvuosi, noin 4 h/työpäivä. Neljän tunnin maksuttoman 

esiopetusajan lisäksi lapselle voidaan tarvittaessa tarjota myös 

täydentävää varhaiskasvatusta. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sijoittuminen ryhmään otetaan 

huomioon ryhmäkoossa tai avustavaa henkilöstöä lisäämällä.  

 

Teemme yhteistyötä Vesannon yhtenäiskoulun kanssa.  

Vuorohoidon ja iltahoidon esiopetus järjestetään huomioiden lapsen ja perheen vuorokausi- ja  

viikkorytmi. Yhteistyö huoltajien kanssa on oleellinen osa esiopetuksen toteuttamista. Esiopettajat ja 

huoltajat yhdessä vastaavat siitä, että vuorohoidossa olevan lapsen esiopetus toteutuu. 

 

2.2. Esiopetuksen tehtävä osana oppimisen polkua 

 

Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lasten kasvun ja oppimisen kannalta 

johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Tavoitteena on joustava varhaiskasvatuksesta 

esiopitukseen ja edelleen perusopetukseen jatkuva oppimisen polku. 

 

Esiopetuksen tavoitteena opetuksen järjestämisessä on:  

- edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä  

- vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten 

kautta  

- huomioidaan lasten mielenkiinnon kohteita  

- leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä toiminnassa 



 

Esiopetus on tavoitteellista toimintaa. Lasten osaamisen tasolle ei opetussuunnitelmassa aseteta 

yhteisiä tavoitteita. Lapsen yksilölliset tarpeet, toiveet ja oppimisen tavoitteet keskustellaan lapsen 

hänen huoltajansa kanssa. 
2.3. Arvoperusta  

 

Esiopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen lapsi on 

ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on.  

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.  

 

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.  

 

Esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien yhteistyö auttaa turvaamaan lasten hyvinvointia. 

Esiopetuksen henkilöstön avoin ja kunnioittava suhtautuminen erilaisiin perheisiin sekä kotien 

erilaisiin katsomuksiin, uskontoihin, perinteisiin ja kasvatusnäkemyksiin on rakentavan 

vuorovaikutuksen ja opetuksen perusta.  

Esiopetuksessa noudatetaan kestävän elämäntavan periaatteita. 

 

Esiopetus toimintaympäristönä tukee lasten tasa-arvoisuutta. Siihen sisältyvät muun muassa 

mielipiteiden ja sukupuolten tasa-arvo. Tasa-arvopyrkimyksiä täydentää laaja-alainen 

yhdenvertaisuuden periaate. Opetus on lapsia puoluepoliittisesti, uskonnollisesti ja 

katsomuksellisesti sitouttamatonta. Esiopetusta ei saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen kanavana. 

 
2.4. Oppimiskäsitys  

 

Esiopetuksen oppimiskäsityksen mukaan lapset omaksuvat uusia tietoja ja taitoja 

vuorovaikutuksessa toisten lasten, opettajien, eri yhteisöjen ja lähiympäristön kanssa. Lapset 

oppivat esiopetuksessa leikkien, liikkuen ja tutkien. 

 

 



                                       
 

 

 

2.5. Laaja-alainen osaaminen esiopetuksessa (L1-L6) 

 

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

muodostamaa kokonaisuutta. Laaja-alaisen osaamisen tarve korostuu ympäröivän maailman 

muuttuessa. 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. 

 

 

Lukuvuoden painopistealueet 

 

Ajattelu ja oppiminen (L1) 



 

Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa ja muodostavat perustan muun 

osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. 

• Muistin ja mielikuvituksen kehittymisen tukeminen 

• Lapsia kannustetaan kysymään, kokeilemaan ja kyseenalaistamaan 

• Rohkaistaan iloitsemaan onnistumisista ja kannustamaan toisia 

• autetaan lapsia havaitsemaan edistymistään ja oppimista 

 
 

 
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

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

toimintakyvylle ja hyvinvoinnille. 

• Myönteisten ihmissuhteiden luominen 

• ongelmatilanteiden rakentava ratkaiseminen 

• lapsia arvostava kohtelu ja hyvät tavat 

• ilmaisun monet muodot  

 
 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

 

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

kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. 

• Esiopetuksessa lapsia ohjataan edellytystensä mukaan huolehtimaan itsestään, toisista, 

omista tavaroista ja yhteisestä ympäristöstä 

• Levon, liikunnan ja ravinnon merkityksen ymmärtäminen 

 

 

 

Monilukutaito (L4) 

 

Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. 

• Monilukutaito sisältää erilaisia lukutaitoja, kuten peruslukutaidon, numeerisen lukutaidon, 

kuvalukutaidon ja medialukutaidon. 

• Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset tarvitsevat aikuisen mallia sekä rikasta 

tekstiympäristöä, lasten tuottamaa kulttuuria sekä lapsille soveltuvia kulttuuripalveluja, 

kuten elokuvia, leikkiloruja ja musiikkia. 

 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

 

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

sekä vähitellen kehittyvää kirjoitus- ja lukutaitoa. 

• Opetuksessa tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, palveluihin ja 

peleihin. 

• Lasten kanssa kokeillaan teknologisia ratkaisuja ja harjoitellaan laitteiden ja välineiden 

turvallista käyttöä. 

 

Osallistuminen ja vaikuttaminen (L6) 



 

Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustaa demokraattiselle ja 

kestävälle tulevaisuudelle. Kun lapset ovat mukana vaikuttamassa, he oppivat samalla 

hahmottamaan yhteisten sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitystä. 

• Lasten arvostava kohtaaminen ja heidän ajatustensa kuunteleminen 

• Luottamus omiin vaikutusmahdollisuuksiin 

• Kun lapset ovat mukana vaikuttamassa, he oppivat samalla hahmottamaan yhteisten 

sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitystä. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

3. Kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri  

 
3.1. Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet 

 
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.  

 

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 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.  

 

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.  

 

Oppimisen ja oivalluksen ilo 

 

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. 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,  

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet tunteiden käsittelyssä ja kulttuuri-identiteetin  

muodostumisessa. Esiopetuksessa lapsilla on mahdollisuus leikkiä omaehtoisesti sekä opetella uusia  

leikkejä ja pelejä. Leikkiä eri muodoissaan hyödynnetään opetuksessa monipuolisesti.  

 

Lapsi osallisena ja oman elämänsä toimijana 

 

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.  

 

Vesannon kunta: 

 

Aidon osallisuuden toteutuminen edellyttää hyvää ja avointa vuorovaikutusta. Jokaisella ryhmän  

jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi omana erityisenä itsenään. Jokaisen ryhmän jäsenen  

tulee voida kokea olevansa merkityksellinen omalle ryhmälleen: hänellä on ryhmälleen annettavaa ja  

hänen läsnäolonsa ryhmässä on tärkeää. Lapsen osallisuuden toteutuminen edellyttää myös lapsen  

huoltajien osallisuuden kokemusta. Aito ymmärrys lapsen elämiseen voidaan saavuttaa vain  

tekemällä aktiivisesti yhteistyötä hänen huoltajiensa kanssa. 

 

Hyvinvointi ja turvallinen arki 

 

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.  

 

Esiopetuksessa pidetään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta.  

Lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Lapsella on oikeus saada lohdutusta 

sitä tarvitessaan. Esiopetuksessa ei sallita kiusaamista, väkivaltaa eikä häirintää. Kiusaaminen 

tunnistetaan, siihen puututaan ja sitä ehkäistään tietoisesti ja suunnitelmallisesti osana toimintakulttuurin 

kehittämistä. Olennaista kiusaamisen ennaltaehkäisyssä on tukea lasten vertaissuhteita ja yhteisön 

hyvinvointia. Henkilöstöllä on keskeinen rooli lasten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen harjoittelun 

ja kehittymisen tukemisessa. Lasten kanssa opetellaan tunnistamaan ja ratkaisemaan ristiriitoja 



rakentavasti. Aikuisen läsnäolo ja antama ohjaus vuorovaikutustilanteissa on tärkeää. Häirintä-, 

kiusaamis- tai väkivaltatilanteista keskustellaan lasten huoltajien kanssa ja etsitään yhdessä ratkaisuja.  

 

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. 

 

Vesannon kunta: 

 

Esiopetuksen toimintakulttuuria arvioidaan jatkuvasti arjessa ja kehitetään toimivammaksi.  

Toimintatapojen ja oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon lasten ja huoltajien  

näkemykset. Erityistä huomiota kiinnitetään vuorovaikutustapoihin ja -tilanteisiin. Esiopetuksen  

henkilöstö käy keskustelua erilaisista työtavoista ja oppimisympäristöistä sekä omassa  

työyhteisössään että erilaisissa verkostoissa. 

 

3.2. Oppimisympäristöt esiopetuksessa 

 

Oppimisympäristöillä tarkoitetaan kaikkia niitä tiloja ja paikkoja, joissa esikoulupäivän aikana toimitaan 

ja liikutaan. Lisäksi hyödynnetään kunnan, yhteisöjen ja yritysten oppimisympäristöjä ja tutustumis- ja 

vierailukäynneillä pääsemme tutustumaan aitoihin oppimisympäristöihin esim. paloasema. 

Oppimisympäristöt tarjoavat mahdollisuuksia leikkiin, luoviin ratkaisuihin ja asioiden monipuoliseen 

tarkasteluun lapsia motivoivia ja toiminnallisia työtapoja käyttäen. Oppimisympäristöissä kiinnitetään 

huomiota niiden tarkoituksenmukaisuuteen, kuten ergonomiaan, ekologisuuteen, turvallisuuteen, 

esteettisyyteen, esteettömyyteen sekä tilojen valaistukseen, sisäilman laatuun, siisteyteen ja 

viihtyisyyteen. Lapset osallistuvat oppimisympäristöjen rakentamiseen. Tiloissa pitää olla mahdollisuus 

rauhalliseen toimintaan ja lepoon.  

Tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat lapsille kokonaisvaltaisen oppimaiseman ja 

kannustavat aktiiviseen, yhteisölliseen ja itsenäiseen oppimiseen. 

 
3.3. Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa 

Yhteistyö esiopetuksessa 

 

Yhteistyöllä varmistetaan esiopetuksen laatua sekä vahvistetaan lasten ja huoltajien osallisuutta. On 

tärkeää, että varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstöllä on myös mahdollisuus 

tutustua toistensa toimintaan ja oppimisympäristöihin käytännössä. Vesannolla tehdään yhteistyötä 

sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa monialaisen työryhmän puitteissa. (katso 

oppimisentuki)  

Esiopetuksessa käytetään erilaisia yhteistyömuotoja ja pienryhmätoimintaa. Lapsia kannustetaan ja 

ohjataan toimimaan ryhmän jäsenenä ja kehittämään omia yhteistyötaitojaan. 

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm: 

• Kirjasto- ja kulttuuritoimi 

• Niiniveden seurakunta 

• Kulttuuri- ja liikuntatoimi 

• seurat ja järjestöt 

• Palo-ja pelastustoimi 

 

 

 

 

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 



 
Vastuu huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä. 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 lapsikohtaisen oppimissuunnitelman 

laatimisessa. Huoltajille tarjotaan mahdollisuus tutustua ja osallistua lapsensa esiopetuspäivään. 

Esiopetus on julkista toimintaa, jolloin huoltajat saavat tulla sitä seuraamaan niin halutessaan. 

 

Keväällä on tutustumiskäynti tuleville esikoululaisille ja heidän huoltajilleen. Syksyisin esikoulussa 

järjestetään vanhempainilta huoltajille. Esiopetuskeskustelut pidetään syksyisin ja keväisin, tarvittaessa 

useamminkin. Lapset puheeksi keskustelua tarjotaan kaikille esikoululaisten perheille. Reissuvihossa 

tieto kulkee kodin ja esikoulun välillä jouhevasti. Muita yhteistyömuotoja ovat mm. yhteiset juhlat, 

puuhapäivät ja retket. 

 

Yhteistyö siirtymävaiheissa 

 

 

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. Opetuksen järjestäjä luo yhteistyön ja tiedon 

siirron käytänteet, joiden avulla siirtymätilanteet tapahtuvat mahdollisimman joustavasti lasten kasvua 

ja oppimista tukevalla tavalla. Tiedonsiirtoon pyydetään aina lupa huoltajalta. 
 

 

4. Esiopetuksen toteuttamisen periaatteet  

 
4.1. Monipuoliset työtavat 
 

Monipuolisilla työtavoilla tuetaan lasten kasvua ja oppimista, heidän laaja-alaisen osaamisensa 

kehittymistä sekä vahvistetaan heidän sosiaalisia taitojaan. Monipuolisilla työtavoilla tuetaan lasten 

kasvua ja oppimista, heidän laaja-alaisen osaamisensa kehittymistä sekä vahvistetaan heidän sosiaalisia 

taitojaan. 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. 
 

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 esiopetuksen henkilöstö sekä lapset ja huoltajat. 

 

 

 

 

 

Opettaja seuraa kunkin lapsen kehittymistä ja oppimista esiopetuksen aikana. Seurannan kohteena ovat 

lasten työskentely, käyttäytyminen ja heidän oppimisensa edistyminen eri tiedon- ja taidonaloilla. 



Lasten tekemät työt ja omat kokemukset ovat osa dokumentointia ja arviointia. Myös huoltajan 

havainnot lapsensa oppimisesta ja hyvinvoinnista ovat tärkeitä. Sen perusteella opetusta ja 

oppimisympäristöä rakennetaan kaikkien lasten oppimista tukevaksi ja kannustavaksi. 

Lapsille annetaan lukuvuoden päätteeksi esiopetuksen osallistumistodistus. 
 

 

4.3.1. Ilmaisun monet muodot 

 

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. 

 
 

 
 

 

Kielen rikas maailma 

 

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. 
 

 

           
 

Minä ja meidän yhteisömme 

 



Esiopetuksen tehtävä on vahvistaa lasten valmiuksia ymmärtää yhteiskunnan monimuotoisuutta ja 

toimia siinä. Tutustuminen lähiyhteisön tapoihin sekä uskontoihin ja muihin katsomuksiin yhdessä 

muiden tavoitteiden kanssa tukee lasten kulttuurisen osaamisen ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä 

sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista. 
 

  
 

 

4.3.4. Tutkin ja toimin ympäristössäni 

 

Esiopetuksen tehtävänä on tukea lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä ja kiinnostusta 

matematiikkaan sekä vahvistaa lasten luonnontuntemusta ja luontosuhdetta ja tutustua arjen 

teknologiaan. Toimintaympäristöön liittyvät havainnot, kokemukset ja tiedot, niiden jäsentäminen ja 

kuvaaminen auttavat lapsia kehittymään ajattelijoina ja oppijoina. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

                      
 

 

5. Lapsen kasvun ja oppimisen tuki  

 
5.1. Kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen 
 

Kasvun ja oppimisen tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöihin liittyviä ratkaisuja sekä 

lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Huomiota kiinnitetään erityisesti esteettömyyteen, 

oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Opettajien, erityisopettajien, 

esiopetuksen muun henkilöstön sekä muiden tuen ammattihenkilöiden monialainen yhteistyö lasten tuen 

tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Yhteistyöhön kulloinkin 

osallistuvat ammattihenkilöt harkitaan tapauskohtaisesti. 
 

Periaatteena on, että tuen tarve arvioidaan, ja sitä koskevat ratkaisut ja perusopetuslain mukaiset 

päätökset tehdään mahdollisimman pian esiopetuksen alettua. Usein lapsen tuen tarve on havaittu jo 

ennen esiopetuksen alkamista. Esiopetuksen, lapsen aiemman varhaiskasvatuksen, neuvolan ja 

huoltajien yhteistyöllä turvataan lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen jatkumoa. Vesannolla kokoontuu 

moniammatillinen työryhmä 3-4 kertaa vuodessa. Ryhmään kuuluvat varhaiskasvatuksen erityisopettaja, 

varhaiskasvatusjohtaja, ryhmien varhaiskasvatuksen opettajat, perheneuvola, toimintaterapeutti, 

terveydenhoitaja, lääkäri, puheterapeutti, psykologi ja tarvittaessa muita kutsuttuja tahoja esimerkiksi 

huoltajat. Huoltajalle annetaan riittävästi tietoa lasta koskevien asioiden käsittelystä, tietojen saannista ja 

niiden luovuttamisesta sekä salassapidosta. 

 

Tuen tarvetta arvioitaessa ensimmäiseksi tarkastellaan käytettyjä toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja 

oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta lapselle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä 

muuttamalla toteuttaa lapselle paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja.  

Tuki annetaan lapselle ensisijaisesti omassa esiopetusryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin, ellei 

lapsen etu välttämättä edellytä lapsen siirtämistä toiseen ryhmään tai yksikköön. Mikäli lapsi käyttää 



esiopetuksen lisäksi muita varhaiskasvatuspalveluja, esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen 

henkilöstö tekee yhteistyötä lapsen kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa.  

On tärkeää, että tieto lapsen tuen tarpeesta ja esiopetuksen aikana saamasta tuesta siirtyy myös 

perusopetukseen. Opetuksen järjestäjät vastaavat sujuvista tiedon siirron käytäntöjen luomisesta ja 

kehittämisestä. 
 

5.3. Kasvun ja oppimisen tuen portaat  

 

Lain mukaan lapsilla on oikeus saada riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Lapsen kasvun ja 

oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Lapsen saaman tuen tulee olla 

joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan 

sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista. Varhaisen tunnistamisen sekä kasvun ja 

oppimisen tuen tehtävänä on ehkäistä oppimisvaikeuksia sekä ongelmien monimuotoistumista ja 

syvenemistä. 
 

 
 

 

 
5.3.1. Yleinen tuki  

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.  

Esiopetuksen oppimissuunnitelmaan kirjataan lapsen kasvun ja kehityksen tuki yhteistyössä 

vanhemman ja esikoulun opettajan kanssa. Lähtökohtana on, että lapsi osallistuu 

oppimissuunitelmakeskusteluun kertomalla omia toiveitaan esiopetusvuodelle esim. esikoululaisen 

haastattelu kaavakkeen avulla. 

 

5.3.2. Tehostettu tuki  

 



Lapselle, joka tarvitsee säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen 

arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle laaditun oppimissuunnitelman mukaisesti. 

Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä ja niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Lapsen 

tehostettu tuki suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin 

yleinen tuki.  

Tehostettua tukea annetaan pääsääntöisesti esiopetuksen loppuun saakka. Koska tuen vaikutuksia ei 

voida yleensä todeta lyhyessä ajassa, erityisen tuen päätöksen tekeminen esiopetuksen aikana 

tehostettua tukea saavalle lapselle on harvoin tarpeen.  

 

                                        
 

Pedagoginen arvio  

 

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. 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.  

 

Yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä lapsen tarpeiden selvittämisen että tuen 

suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Esikoulun opettaja (ja varhaiskasvatuksen 

erityisopettaja tarvittaessa) laatii kirjallisen pedagogisen arvion hyödyntäen lapsen kanssa 

työskentelevien asiantuntijoiden arvioita. Mikäli lapsella on varhaiskasvatussuunnitelma, 

kuntoutussuunnitelma tai muita lapsen esiopetuksen toteuttamista tukevia suunnitelmia, hyödynnetään 

niitä huoltajan luvalla.  

Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin, 

käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon 



ammattihenkilöiden kanssa. Tähän käsittelyyn ei tarvita huoltajan suostumusta. Käsittelyä koskevat 

tiedot kirjataan pedagogiseen arvioon. 
 

Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana  

Tehostetun tuen aikana lapselle järjestettävä tuki kirjataan lapsen oppimissuunnitelmaan. 

Oppimissuunnitelma on hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma lapsen kasvun ja 

oppimisen tavoitteista, tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä lapsen tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.  

 



Tavoitteena on turvata lapsen edellytykset saavuttaa hänelle asetetut tavoitteet. Tehostettua tukea varten 

tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa tuotettuun tietoon. Oppimissuunnitelma on 

laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa. Laatimiseen 

osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat. Mikäli lapsella on varhaiskasvatussuunnitelma, 

kuntoutussuunnitelma tai muita lapsen esiopetuksen toteuttamista tukevia suunnitelmia, hyödynnetään 

niitä huoltajan luvalla. Oppimissuunnitelman laatimisen yhteydessä sovitaan tavoitteiden toteutumisen 

seurannasta ja suunnitelman tarkistamisen aikataulusta. Lisäksi oppimissuunnitelma tarkistetaan 

vastaamaan tuen tarvetta aina lapsen tilanteen muuttuessa.  

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  

 
suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt  

Oppimissuunnitelmassa ei kuvata lapsen henkilökohtaisia ominaisuuksia.  

 

 
 

5.3.3. Erityinen tuki  

 

Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden 

saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä esimerkiksi 

vamman tai vakavan sairauden vuoksi. Erityisen tuen tehtävänä on antaa lapselle kokonaisvaltaista ja 

suunnitelmallista kasvun ja oppimisen tukea sekä edistää hänen oppimisedellytyksiään.  

 



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 tai tunne-elämän häiriön taikka muun 

vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten.  



 

Pedagoginen selvitys  

 

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa lapselle 

tehtävästä pedagogisesta selvityksestä. Hän hankkii  

•  lapsen esiopetuksesta vastaavilta opettajilta kirjallisen selvityksen lapsen oppimisen 

etenemisestä  

•  oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehdyn kirjallisen 

selvityksen lapsen saamasta tehostetusta tuesta ja lapsen kokonaistilanteesta.  

 

Näiden kahden selvityksen perusteella esiopetuksen järjestäjä tekee arvion lapsen erityisen tuen 

tarpeesta. Selvitysten ja niiden pohjalta laaditun arvion muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan 

pedagogiseksi selvitykseksi.  

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.  

 

Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään lapsesta mahdollisesti aiemmin laadittua 

pedagogista arviota ja lapsen oppimissuunnitelmaa. Yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä 

lapsen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta.  

Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia 

muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. 

Mikäli lapsella on varhaiskasvatussuunnitelma, kuntoutussuunnitelma tai muita lapsen esiopetuksen 

toteuttamista tukevia suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla.  

 

Erityisen tuen päätös  

 

Erityisen tuen antamiseksi tulee tehdä kirjallinen päätös. Vesannolla päätöksen tekee pedagoginen 

rehtori. Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä varhaiskasvatuksen erityisopettaja kuulee 

lasta ja huoltajaa. Päätös tehdään hallintolain mukaisesti. Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää lapsen 

pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut tarvittavat palvelut sekä 

tarvittaessa lapsen esiopetuksen poikkeava järjestäminen. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus, koska 

huoltajat voivat hakea siihen muutosta valittamalla. Päätös on aina perusteltava. Päätöksen perustelut 

sisältyvät yleensä pedagogiseen selvitykseen ja mahdollisiin lausuntoihin.  

Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai esi- tai perusopetuksen 

aikana 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 tai tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida 

antaa muuten. Yleensä erityisen tuen päätös tehdään aikaisintaan esiopetuksen alkaessa. Ainoastaan 

pidennettyä oppivelvollisuutta tarvitsevalle lapselle se tulee tehdä viisivuotiaana. Jos erityisen tuen 

päätös tehdään esiopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua lapsen tilanteen 

uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena.  

Perusopetuslain mukaan erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan aina lapsen tuen tarpeen muuttuessa 

sellaisissa asioissa, joista päätetään erityisen tuen päätöksessä. Tarkistaminen esiopetuksen aikana 

tarkoittaa yleensä jonkin erityisen tuen päätöksessä määrätyn asian muuttamista. Tällaisia ovat 

esimerkiksi muutos avustajapalvelussa tai erityisissä apuvälineissä. Tarkistamista varten lapsesta 

tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli lapsi ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta 

tehdä päätös. Tällöin lapselle ryhdytään antamaan tehostettua tukea. Koska tuen vaikutuksia ei voida 

yleensä todeta lyhyessä ajassa, erityisen tuen lopettaminen esiopetuksen aikana on harvinaista.  

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma  

 

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. Se on kirjallinen suunnitelma 

lapsen esiopetuksen ja oppimisen tavoitteista, sisällöistä, käytettävistä pedagogisista menetelmistä ja 

lapsen tarvitsemasta tuesta.  

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 opettaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja laativat suunnitelman 

yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Laatimiseen osallistuvat 

tarvittaessa myös muut asiantuntijat.  

 

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  

•  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 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  

 



Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa ei kuvata lapsen 

henkilökohtaisia ominaisuuksia. HOJKSiin voidaan liittää huoltajan antamat yksilöidyt 

tiedonsiirtoluvat.  

HOJKS tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, lapsen tarpeiden 

mukaiseksi. Sitä muutetaan aina lapsen tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa. Esikoulun ja 

perusopetuksen nivelvaiheessa koulun erityisopettaja on mukana mahdollisuuksien mukaan HOJKS- 

palavereissa. Jos erityisen tuen antaminen päätetään lopettaa, lapselle laaditaan oppimissuunnitelma 

tehostetun tuen antamiseksi.  

 

Pidennetty oppivelvollisuus  

 

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole 

mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta perusopetuslaissa säädettyä 

aikaisemmin. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun pidennetyn 

oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 11 vuotta.  

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Myös vaikea sairaus voi olla 

syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen. 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. 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.  

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 eli sinä vuonna, kun hän täyttää 8 vuotta. 

Perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta on tehtävä erillinen hallintopäätös  

 

 



Vanhemmat tekevät hakemuksen pidennettyyn oppivelvollisuuteen varhaiskasvatuksen erityisopettajan 

kanssa ja samalla toteutuu vanhempien kuuleminen. Lapsen huoltajalle annetaan tietoa pidennetyn 

oppivelvollisuuden eri vaihtoehdoista ja valinnan vaikutuksista. Päätöksen pidennetystä 

oppivelvollisuudesta ja erityisestä tuesta tekee Vesannon sivistysjohtaja.  

HOJKS:n laatimisen vastuuhenkilö on varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja se tehdään yhteistyössä 

vanhempien ja lapsen kanssa työskentelevien tahojen kanssa moniammatillisesti.  

Esiopetusikäiset pidennettyä oppivelvollisuutta suorittavat lapset ovat esikoulussa integroituina 

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmiin. Esikoulun ja perusopetuksen nivelvaiheessa lapsen 

seuraavan vuoden koulupaikkaa ja tukitoimitarpeita käsitellään moniammatillisessa työryhmässä 

yhteistyössä vanhempien kanssa. Oppilaspaikkaa suunniteltaessa huolehditaan tarvittavista resursseista.  

 

5.4. Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot  

Osa-aikainen erityisopetus  

 

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

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

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

toiminnan ohjauksessa, tarkkaavaisuudessa tai vuorovaikutustaidoissa. Osa-aikaisen erityisopetuksen 

tavoitteena on vahvistaa lapsen oppimisedellytyksiä ja ehkäistä kehityksen ja oppimisen vaikeuksia. 

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla.  

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.  

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.  

1. Tulkki- ja avustajapalvelut  

*  viittomakielen tulkki tai jokin muu kuin viittomakielen tulkkaus  

*  viittomakielen taitoinen avustaja  

*  puhevammaisten tulkki tai puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä hallitseva avustaja  

*  avustajan antama tuki voidaan suunnata yksittäiselle lapselle tai opetusryhmälle  

 

2. Muut opetuspalvelut  

*  oppimis- ja ohjauskeskusten lapsille tarjoamat palvelut ja henkilöstölle suunnattu konsultaatio ja 

koulutus esim. Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykangas ja Onerva, Kys  

* viittoma- ja kuvakommunikaatiokoulutus  

 



3. Erityiset apuvälineet  

*  apuvälineiden tarve voi liittyä näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen tai muuhun fyysiseen 

tarpeeseen  

*  apuvälineiden tarve voi liittyä oppimisen erityistarpeisiin  

*  erityisiä apuvälineitä ovat mm. tietokone, tabletti ja ohjelmasovellutukset, äänikirjat, pistekirjat, 

matematiikan havainnollistamisen välineet, keskittymistä tukevat apuvälineet, pukemispenkki, dallari, 

seisontateline, FM-laite, puhekommunikaattori, kommunikaatiokansio  

 

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 asiantuntijoiden lausuntoja. Palveluiden ja apuvälineiden käyttö kuvataan 

oppimissuunnitelmassa tai HOJKS:ssa. 
 

 

6. Oppilashuolto 
 

Yhteisöllinen oppilashuolto 

 

Oppilashuolto on tärkeä osa esiopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä  

seurataan, arvioidaan ja kehitetään esiopetusyhteisön ja ryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan  

esiopetusympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten  

toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä varhaiskasvatuksen, neuvolan sekä muiden 

kunnan lasten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.  

 

Lasten ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa tärkeää ja  

hyvinvointia vahvistavaa. Yhteisöllinen oppilashuolto luo esiopetuksessa edellytyksiä 

yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät 

toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja 

tarvittavan tuen järjestämistä. 

 

Lapsella on oikeus turvallisiin oppimisympäristöihin, joihin kuuluvat niin fyysinen, psyykkinen 

kuin sosiaalinenkin turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on lasten ja henkilökunnan  

turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. 

Opetuksen järjestäjä laatii suunnitelman lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja 

häirinnältä osana yksikkökohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa. Opettaja, päiväkodin johtaja tai 

rehtori ilmoittaa esiopetuksessa tai matkalla esiopetukseen tai kotiin tapahtuneesta häirinnästä, 

kiusaamisesta tai väkivallasta niistä epäillyn ja niiden kohteena olevan lapsen huoltajalle tai muulle 

lailliselle edustajalle. 

.  

Rakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön terveellisyyttä 

ja turvallisuutta. Turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös esiopetuksen kuljetuksia, tapaturmien 

ehkäisyä ja tietoturvallisuutta koskevat toimintatavat. Kun esiopetus järjestetään koulussa, otetaan 

myös esiopetus huomioon kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön 

hyvinvoinnin tarkastuksissa. 

 

Kriisitilanteissa toimitaan päiväkodin pelastus- ja turvallisuussuunnitelman ohjeistusta noudattaen.  

Päiväkodilla on suunnitelma, jossa on konkreettisesti ohjeistettu toiminta  

kiusaamis- ja väkivaltatilanteissa sekä onnettomuuksissa. Kriisitilanteista  

keskustellaan lasten kanssa heidän kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Perheitä ohjataan  

tarvittaessa kriisiavun tai perheneuvolan palvelujen pariin. Työntekijöiden kriisiavusta vastaa  



työterveyshuolto. 

 

Esiopetuksessa lasten kiusaamistilanteisiin puututaan ja ne pyritään selvittämään keskustelemalla.  

Lasten leikkejä ja toimintaa ohjaamalla ja valvomalla pyritään ennaltaehkäisemään  

kiusaamistilanteita. Esiopetusyksiköissä laaditaan yhteistyössä koko henkilöstön sekä  

mahdollisuuksien mukaan myös huoltajien kanssa kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen 

suunnitelma.  

 

Kiusaamistilanteet ja ne toimenpiteet, joihin on kiusaamiseen puuttumiseksi ryhdytty, kirjataan 

ylös. Lapsia kannustetaan tunteiden ilmaisemiseen puhumalla ja tunteiden purkamiseen 

sosiaalisesti sallituilla keinoilla mm. liikunnalla ja itseilmaisulla. 

 

Yksilökohtainen oppilashuolto 

 

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon 

palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa 

monialaista oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä 

muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot 

tuottavat tietoa myös yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen. 

 

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista 

kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja 

ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon 

sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa.  

 

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan 

suostumukseen. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä 

koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten 

edellytystensä mukaisesti. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Työ 

järjestetään niin, että oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. 

Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.  

 

Asian käsittely myös yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän 

kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan 

yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon 

yhteistyö tahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan 

asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta.  

 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, Opetushallitus) 
 

 

 


