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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Päiväkoti Auringonkukan esiopetuksessa on 46 lasta, jotka on jaettu kolmeksi erilliseksi ryhmäksi: Horsmakiitäjät 

(16 lasta), Keltatäplähiipijät (15 lasta) ja Siilikehrääjät (15 lasta). Näitä ryhmiä jaetaan tarpeen mukaan 
pienryhmiksi toimintaa toteutettaessa. Ryhmillä on oma ryhmähuoneet ja ne sijaitsevat vierekkäin päiväkodissa. 
Lisäksi esiopetuksessa käytetään päiväkodin muita tiloja toiminnan tarpeen mukaan.  
 
Toiminta-aika on kello 9-13. Lapsen esiopetuspäivä alkaa ryhmien omilla kokoontumisilla aamupiireissä. 

Päivittäin aamupiirin jälkeen on vuorossa suunnitellun viikko-ohjelman mukaan Helsingin esiopetuksen 
opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Ennen lounasta lapsilla on yleensä vapaata leikkiä ja lounaan jälkeen 
siirrymme ulkoilemaan. 
 
Oppimisympäristönä eskarilaisille on päiväkotirakennuksen lisäksi pihamaa, lähiympäristön liikuntapaikat, metsät 

ja pellot sekä koko kaupunkiympäristö. Päiväkodin sisätilat muuntuvat toiminnan ja tarpeiden mukaan. Retkiä 
tehdään lähes viikoittain ja jokaisella ryhmällä on joka kolmas viikko liikuntavuoro kuntotalolla. Lisäksi 
vierailemme vuodenajasta ja teemasta riippuen Helsingin kaupungin kulttuurikohteissa, kuten museoissa, Viikin 
kirjastossa ja kirkossa. 
 
Ryhmien työtavat ovat monipuolisia ja toiminnallisia. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan esiopetuksen 

yhteisten tavoitteiden sekä lasten mielenkiinnonkohteiden perusteella. Lapsia haastatellaan ja havainnoidaan, 
lapset saavat äänestämällä vaikuttaa ja osallistua asioihin. Lapsen aloitteet huomioidaan toiminnan 
suunnittelussa. Eri laajuiset toteutettavat projektit tai tutkittavat ilmiöt ovat usein lasten aloitteista lähtöisin. 
 
 Esiopetuksessa on käytössä Seikkailujen eskari -materiaali. Sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan 

Askeleittain -opetusohjelman sekä pienryhmätoiminnan kautta läpi vuoden kestävänä teemana. Ryhmillä on 
opetuksellisena työvälineenä käytössä tabletteja. 
 
Auringonkukassa on toimikaudella 2017-2018 Helsingin kaupungin kokeiluna kielirikasteista esiopetusta ranskan 

kielellä. Jokaisessa kolmessa esiopetusryhmässä osa toiminnasta järjestetään säännöllisesti ja suunnitellusti 
ranskan kielellä. Kielirikasteinen esiopetus antaa luontevan mahdollisuuden tuoda monikielisyyttä ja kulttuurien 
kohtaamista esiin esiopetuksen arjessa ja toimintakulttuurissa. Tavoitteena on se, että lapset olisivat kielen 
oppijoita että käyttäjiä. Kielitietoisuuden herätteleminen tapahtuu ranskan kielen opettajan johdolla ja se näkyy 
oppimisympäristöissä ja eri oppimisentilanteissa, kuten muun muassa aamukokoontumisissa, leikeissä ja 
musiikissa. Perusopetukseen siirtyessä kielirikasteista esiopetusta saaneella lapsella voi olla mahdollisuus 
sujuvaan opinpolkuun tai opetuksen jatkumoon lähiympäristön kouluissa 
 
 
 

30
2-

09
1 

 1
3.

9.
20

16
 



  ESIOPETUKSEN 
TOIMINTASUUNNITELMA 
 

  

 

Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueet toteutuvat päivittäin ja oppimista voi tapahtua kaikkialla. Laaja-alainen 

osaaminen toiminnan järjestämisen kannalta otetaan huomioon siinä, miten esiopetuksessa työskennellään, 
millainen oppimisympäristö on oppimisen kannalta lasta rikastuttava sekä miten oppimista ja hyvinvointia 
tuetaan. Oppimisympäristöä rakennetaan yhdessä lasten kanssa toimikauden aikana. 
 

Lapsen esiopetuspäivän alussa on ryhmän yhteinen aamukokoontuminen, jossa lapsilla on mahdollisuus 
osallistua ja vaikuttaa ja arvioida toimintaa. Lapsia kannustetaan kokeilemaan ja tutkimaan, lasten ideat otetaan 
huomioon ja niitä pysähdytään tarkastelemaan yhdessä. Lapsen mielipiteitä kysytään ja niitä perustellaan. 
Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa, yhdessä tutkien ja keskustellen lasten ja aikuisten välillä. Jokaisella on 
oma tapa oppia. 
 

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Teemat ja projektit käynnistyvät lasten mielenkiinnon kohteista. Valitun kohteen ympärille suunnitellaan 

opetuksellisesti yhteiset tavoitteet ja mitä työtapoja käytetään. Toteutettavien projektien kannalta tärkeintä on 
prosessi, miksi ja miten lähdetään tutkimaan jotakin tiettyä asiaa siihen saatavan vastauksen ohella. 
 
Toimikauden aikana koko päiväkodin yhteisenä teemana on "Sadan vuoden sadut ja tarinat". Projektin aikana 

tutustumme suomalaiseen lastenkirjallisuuteen Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi.Tulemme tekemään retkiä 
kaupungin kulttuurikohteisiin. Käytämme erilaisia työtapoja teeman käsittelyssä. Päiväkodissa järjestetään 
yhteistä ohjelmaa teemaan liittyen.   
 
Toimikaudella 2017-2018 pyritään edistämään teemojen ja projektien avulla lasten liikkumista. Esiopetusryhmät 

osallistuvat Lasten liikennekaupungin tarjoamaan liikennekasvatukseen. Päivittäinen liikkuminen varmistetaan 
kahden tunnin ulkoilulla. Lapsille annetaan mahdollisuus leikkiä liikkuen oppimisympäristöissä. Lasten 
liikkumiselle ei aseteta turhia kieltoja ja rajoituksia. 
 
 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Toimintaa dokumentoidaan video- ja valokuvaamalla. Lapsia havainnoidaan ja lasten oppimista seurataan 

opettajan valikoimilla kielellisillä ja matemaattisilla kartoituksilla, kuten Lauran päivä ja Mavalka. Päivittäin 
keskustellaan toiminnan tavoitteiden toteutumisesta ja tiimin suunnittelukokoukset ovat tilanteita toiminnan 
arvioinnille ja dokumentoimiselle. Opettajat tekevät ja arvioivat Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman 
yhdessä vanhempien ja lasten kanssa. Päiväkodinjohtaja arvioi toimintaa tiimi- ja yksilöllisissä 
kehityskeskusteluissa. 
 
Lapset arvioivat omaa toimintaansa ja oppimistaan päivittäisen toiminnan ohessa. Lisäksi lapset tekevät 

itsearviointia muun muassa eskaripassin avulla arjen taidoista, kuten pukeutuminen ja ruokailu. Päivittäisissä 
keskusteluissa haku- ja tuontitilanteissa vanhemmat voivat antaa palautetta toiminnasta ja tuoda omia ideoitaan 
esille. Vanhemmat saavat mahdollisuuden vastata Helsingin kaupungin asiakastyytyväisyyskyselyyn.   
 
 
Huoltajien osallisuus  
Huoltajien osallisuus esiopetuksen toimintaan on tervetullutta. Päivittäiset keskustelut, syksyn vanhempainilta ja 

leops-keskustelut syys- ja kevätkaudella ovat tilaisuuksia vanhempien osallistumiselle ja vaikuttamiselle. 
Päiväkodin juhlat ja tapahtumat, esim. isänpäivä- ja äitienpäivä- ja joulupajat syntyvät henkilökunnnan ja 
perheiden yhteisestä toiminnasta. Päiväkodissamme on myös vanhempaintoimikunta. Lisäksi viikottaisesta 
toiminnasta lähetään sähköpostilla tiedote huoltajille. 
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Yhteisöllinen oppilashuolto  
 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Päiväkodin työntekijät huolehtivat, että kaikkiin havaittuihin epäkohtiin, turvallisuusriskeihin ja asiattomaan 

käyttäytymiseen puututaan nopeasti. Kiusaamiseen ja syrjintään reagoidaan välittömästi ja sitä ei hyväksytä 
missään muodossa. Lapsille opetetaan tunne- ja kaveritaitoja ja lasten ristiriitatilanteet selvitetään perusteellisesti 
yhdessä lasten kanssa ja kaikkia osapuolia kuunnellen. Ryhmän aikuinen on vastuussa ja velvollinen 
huolehtimaan, että tilanteesta opitaan. Esiopetuksessa käytettävä Askeleittain-opetusohjelma käsittelee tunteita 
ja niiden säätelyä sekä ongelmanratkaisutaitoja. 
 
Sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu esiopetuksessa. Lapsia ja aikuisia kohdellaan kaikissa tilanteissa tasa-

arvoisesti ja heidät huomioidaan yksilöinä samoilla mahdollisuuksilla ja yhteisillä säännöillä. Esiopetuksessa 
edistetään ryhmäytymistä, yhteisöllisyyttä, toisten kunnioittamista ja arvostamista sekä sosiaalisia - ja 
kaveritaitoja.  
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus 
Lauran päivä -kartoituksella selvitetään eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen suomenkielen osaamisen ja sen 

pohjalta on mahdollista suunnitella äidinkielen tukea. Oppimisympäristössä on käytössä kuvia, jotka auttavat 
lasta selviytymään päivittäisestä arjesta. Kuvien lisäksi järjestetään tukea tarvitsevalla lapselle 
pienryhmätoimintaa ja sopivissa määrin haasteita edistyneemmille lapsille. Tarvittaessa on käytettävissä myös 
alueellinen suomi toisena kielenä -opettaja. Tuemme lasten kulttuuri-identiteetin kehittymistä ja olemme 
kiinnostuneita lapsen omasta kulttuuriperimästä.  
 
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 
Lapsilla voi olla erilaisia ja yksilöllisiä koulupolkuja. Vanhempainillassa kerrotaan poikkeavan koulun aloituksen 

asioista ja niistä sovitaan vanhempien kanssa yksilöllisissä Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman 
keskusteluissa. Erityislastentarhanopettaja on arjessa antamassa erityisopetusta ja avustaa 
käytännönjärjestelyissä. Erityislastentarhanopettajat osallistuvat ryhmien toimintaan olemalla lasten tukena 
esiopetuksessa. Lisäksi tuki toteutuu viikoittain ohjatussa pienryhmätoiminnassa. 
 
Huoltajille kerrotaan poikkeavaan koulun aloitukseen liittyvistä asioista ja kuulemismenettelyistä.  
 

- Yksilölliset tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmat kirjataan lapsikohtaisiin suunnitelmiin.  
- Moniammatilliseen arviointikeskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, kiertävä 

erityislastentarhanopettaja sekä tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan terveydenhoitaja 
tai muu asiantuntija. 

 
 
Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
Liite 

Suunnitelman  
päivämäärä 
31.10.2017 

Muut yhteistyötahot  
Kunnalliset ja yksityiset päiväkodit 
Lähialueen koulut: Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ja Latokartanon peruskoulu  
Tutkimus-ja opetus (hankkeet, opiskelijat): Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, Stadin ammattioppilaitos 
Hyvinvointi ja perheen tuki: Lastensuojelu, Neuvola, Perheneuvola 
Kulttuuri- ja liikuntakohteet: Kuntotalo, Lasten liikennekaupunki, Malmitalo, Seurakunta, Viikin kirjasto 

 


