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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
 
Päiväkoti Ruusu sijaitsee Helsingin Munkkiniemessä. Munkkiniemi ympäristönä tarjoaa monipuoliset toiminta- 
mahdollisuudet. Päiväkotia ympäröi puistoalue, urheilukenttä ja kävelymatkan päässä on myös 
luonnonympäristöä. Raitiovaunulla pääsemme helposti kulkemaan muuhun Helsingin kaupunkiympäristöön ja 
kulttuuritarjonnan pariin. 
Päiväkoti Ruusun esiopetusryhmään, Kiulukoihin, kuuluu 16 esiopetusikäistä lasta. Samoissa fyysisissä tiloissa 
toimii Kannukoiden ryhmä (13 kpl 5-vuotiaita lapsia). Esiopetusikäiset lapset toimivat yhdessä ja erikseen 5-
vuotiaiden kanssa joustavia pedagogisia ratkaisuja hyödyntäen. Esiopetusaika on päivittäin 9-13.00. 
Esiopetuksen oppimiskokonaisuuksina toteutettu ilmiöpohjainen opetus järjestetään pienryhmissä 
esiopetuspäivän aikana. Monipuoliset työtavat huomioidaan esiopetuksen toteutuksessa, laaja-alaisen 
osaamisen sisällöt huomioiden ja tarkoituksenmukaisia välineitä hyödyntäen. Toimintaa ohjaa Helsingin 
esiopetuksen opetussuunnitelma. 
Lapset jakaantuvat aamuisin kahteen eri ryhmään sisä- ja ulkotiloihin. Sisällä jaamme lapset pienryhmiin tai 
parityöskentelyihin. Järjestely mahdollistaa rauhan keskittymiseen ja kokeiluun: lapset tulevat paremmin 
nähdyiksi ja kuulluiksi. Ulkotoiminta toteutuu yhteistyössä eri-ikäisten lasten ja aikuisten yhteisössä (esim. 
ohjattuja liikuntaleikkejä, omaehtoisesta kiinnostuksesta lähtevää ihmettelyä ja tutkimista). 
Oppimisympäristömme rakentuu aihepiireittäin. Leikit ja tekemiset on järjestetty eri huoneisiin ja hyllyköihin esim. 
roolileikki, kotileikki, pienet hahmot, rakentelut ja muotoaminen jne. Kaikilla leluilla, tavaroilla, välineillä ja 
materiaaleilla on omat kuvilla merkityt paikkansa. Oppimisympäristössä olevat kuvat ohjaavat lasta toimintaan ja 
auttavat häntä hahmottamaan ja käyttämään ympäristöä itseohjautuvasti. Lapset valitsevat leikki- ja 
toiminnanohjaustaululta nimikortillaan leikin ja kaverin. Nimikortit ja kuvat taululla ohjaavat lapsia eri 
pienryhmätekemisiin eri tiloihin. Tiloissa he asettuvat leikkimään joko lattialle tai pöydän ääreen. Lasten luoma 
leikkikulttuuri ei ole alisteista aikuisten luomille käytännöille; lasten keksimät ehdotukset/ideat tilojen ja leikkien 
suhteen otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. 
Niin kasvattajat kuin lapset perheineen tuovat oppimisympäristöön teemaa/projektia ja lasten ajatuksia tukevaa 
materiaalia, esim. kuvia, esineistöä ja kirjallisuutta. Ympäristöä muokkaavat lasten leikit, rakentelut, taiteilut ja 
muistiinpanot. Toimintakauden alussa tiimin kasvattajat sitoutuvat oppimisympäristön muokkaamiseen ja 
perehdyttämään lapsia oppimisympäristön käyttöön. Lapsia kannustetaan huolehtivaan oppimisympäristön 
käyttöön ja haltuunottoon, leikkien valintaan ja leikkiä rikastuttavien materiaalien käyttämiseen. 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Toiminnan ja opetuksen lähtökohtana ovat oppimiskokonaisuudet, projekti, leikki, liikkumisen monet muodot, ja 
lapselle ominaiset tavat toimia kuten liikkuminen, taiteellinen kokeminen ja tutkiminen. Projektityöskentely on 
todettu Ruusussa hyväksi tavaksi lasten toiminnan organisointiin, jossa lapset rakentavat käsitystään maailmasta 
omalla tavallaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Projektityössä etsitään uutta ja merkityksellistä tietoa jonkin 
aiheen ympärillä eri näkökulmista ja tietolähteistä pala palalta. Koko ajan kehkeytyvän projektin eripituiset ja –
sisältöiset vaiheet muodostavat ehyen asiakokonaisuuden: kokonaisvaltaisen lapsen kokemusmaailmasta 
liikkeelle lähtevän kasvun ja oppimisen prosessin. Yhteinen projekti auttaa niin kasvattajia kuin lapsia perheineen 
keskittämään voimansa monipuolisen toiminnan aikaansaamiseksi ja yhteishengen kasvattamiseksi.  
Lasten kokemukset, tiedot ja tavat ympäröivän maailman haltuunotossa ovat kasvattajille tiedon lähde. 
Toiminnassamme korostuu lapsen merkityksenantokyvyn (symbolit, havainnot, hypoteesit, keksinnöt ym.) ja 
lapsen ajattelurakenteiden (arkikäsitykset, reaalimaailma, teorioiden ja tiedon taso, mielikuvitus) hyödyntäminen 
laaja-alaisessa asioiden haltuunotossa esiopetuksessa. Lapsen kokemukset, tunteet, havainnot ovat osa 
oppimista, joka syvenee ja laajenee muiden kanssa. Yksittäiset asiat projektin ympärillä yhdistyvät suurempaan 
kokonaisuuteen. 
Lasten tietämyksen ja ajattelun jäljille päästään havainnoinnin, pedagogisten kysymysten, vapaiden pohdintojen, 
haastattelujen ja yhdessä ihmettelyn kautta. Dokumentointi on tärkeä työvälineemme projektin rakentumisessa ja 
etenemisessä. Dokumentoimme lasten ajatusmaailmaa ja toimintaa kirjaamalla ja digitaalisesti; sitä mitä ja miten 
lapsi oppii ja kerää tietoa, toisaalta lapsen kykyyn innostua, ihmetellä ja kysyä sekä ratkaista ongelmia. 
Kesätehtävä (perheen kanssa yhteistyössä suoritettava tehtävä) toimii projektin käynnistäjänä. 
Lasten tietämys, osaaminen ja lähielämänpiiri ovat käytössä projektin tarpeita palvelemaan. Projekti näkyy 
oppimisympäristössämme vaihtuvina haasteina, yllätyksinä ja siinä kuinka se yltää eri muodoissaan lasten 
ilmaisun tasolle.  
Lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja projektin eri vaiheissa toteutuu kun kokoonnutaan yhteisiin 
jakamisen ja viestittämisen hetkiin pohtimaan ja keskustelemaan eri näkökulmista ja vertailemaan niitä yhdessä. 
Tietämyksellä on yhteisöllinen luonne. Kertoessaan kokemuksistaan, havainnoistaan tai esitellessään 
dokumenttejaan lapset ilmaisevat mitä ovat oppineet, miten ja mitä vielä haluaisivat saada tietää. Ohjaavat 
kysymykset ja toisilta saatu palaute mahdollistavat oppimista edistävien avainkokemusten esille nousemisen. 
Digivälineet ovat arjessa läsnä rikastuttamassa lasta itseään ja ympäristön kohtaamista.  Niiden turvallista  
käyttöä harjoitellaan yhdessä aikuisen kanssa. Lapset käyttävät ja hyödyntävät digivälineitä mm. tiedon 
hankintaan ja jäsentämiseen, oppimispeleihin ja omaan dokumentointiin: , kirjoittamiseen, valokuvaukseen, 
videointiin). Lasten monilukutaidon edistämiseen hyödynnämme lähiympäristöämme viesteineen ja merkkeineen 
(koodaus), muita mediavälineitä (mm. sanomalehdet, kirjat) ja yhteistyötahojen palveluita (esim. kirjastot, museot, 
teatterit ym.) 
 
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
      

Esiopetusvuoden alussa olemme painottaneet ryhmäytymisen vuoksi ennen muuta sosiaalisia ja 
vuorovaikutustaitoja. Minä - tunteineni ja tunnetaidot ovat myös ajankohtaisia teemoja ja kulkevat kaiken rinnalla. 
Tavoitteena on tarkastella omaa itseä tuntevana, toimivana, vuorovaikutteisena; tunnetiloihin heittäytyminen 
(mm. ilon etsiminen, surun lohduttaminen), tunteiden liike-, ääni- ja värimaailmat ja hahmot, tunnetilojen 
sanallinen, kehollinen, kuvallinen työstäminen. Kesätehtävä projektin käynnistäjänä: yhteistyöllä onnistuu; 
tavoitteena erilaiset lapsista nousevat yhteistyöt moni-ilmaisullisin keinoin (ajatuksena että tietämyksellä on 
yhteisöllinen luonne, yksinäisten nerojen aika on ohi). Toimintaa suunnitellaan ryhmän tarpeita varten lapsen 
intresseistä käsin. Kaveripenkki: ”Jos olosi on yksinäinen, voi mennä kaveripenkille istumaan. Sieltä sinut tullaan 
noutamaan leikkiin!”. Helsingin sanomien Lasten uutisten seuraaminen, omien uutisten toimittaminen lasten 
kanssa (”Noin viikon uutiset). Myös tänä toimintakautena esiopetuksessa huomioidaan liikunnalliset toimintatavat 
toiminnassa päivittäin. Ryhmämme tiloihin kuuluvaa sali ja liikuntavälineitä ovat lasten käytössä. Toimintaa 
rikastetaan liikuntaleikein, ja ulkona leikitään lasten toiveiden mukaisia vaihtuvia pihapelejä. Retkillä suositaan 
kävelemistä. 
Suomi 100 -juhlavuotta lähestymme lapsista, perheistä ja ympärillä olevasta kulttuuriympäristöstä nousevin 
ajatuksin, tavoittein (Lasten Suomi; luodaan yhteyksiä musiikin, kirjallisuuden, draaman, leikin, käsityön, tanssin, 
liikunnan ja mediakasvatuksen alueilla; Mitä mahtuu sataan?) 
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
 
 Dokumentoinnilla teemme toimintaamme näkyvämmäksi ja mahdollistamme toiminnan arvioinnin lapselle 
itselleen, kasvattajille ja vanhemmille. Saadessaan tarpeeksi tietoa toiminnasta vanhempien kiinnostus herää ja 
myös heidän osallisuus toiminnan suunnitteluun tulee luontevaksi osaksi esiopetusta (kesätehtävä, viikkotiedote, 
päivittäinen kuulumisten vaihto, päiväraportit ja esillä olevat dokumentit päiväkodilla, portfoliokansiot) 
Projektiryhmissä ja muissa pienryhmätehtävissä lapset arvioivat omaa toimintaansa; mikä oli helppoa, missä 
asiassa tarvitsen vielä harjoitusta, mikä oli kivaa ja mikä kenties ei kiinnostanut lainkaan.  Itsearvioinnin välineitä 
ovat mm. keskustelut, tunnekortit, lapsen omat muistiinpanot esim. piirtäen, itse kirjoittaen tai aikuinen kirjaa 
haastatellen lapsen reflektointia  
Projektin aikana syntynyt dokumentaatio kootaan portfoliokansioon (vrt. kasvun kansioon) sisältäen projektien 
tuotokset, itsearvioinnit, ym. toimintakautena syntynyt materiaali. Esiopetusvuoden päätteeksi lapsi saa 
osallistumistodistuksen. 
Projekteissa syntyneet lasten tuotokset/kuvat/muut dokumentit ovat esillä ja itsearviointia tapahtuu luonnostaan 
omaa kasvuaan tarkastelemalla. Strukturoidummat itsearviointilomakkeet (esim. oppimista seuraavat taulukot) 
ovat myös rakenteena arjessamme arvioinnin tueksi (arviointia lapsen omakohtaisten kokemusten kautta liittyen 
hänelle merkityksellisiin arkielämän asioihin tai todellisiin ongelmatilanteisiin). 
Pedagoginen dokumentointi on suunnitelmallinen havainnointiin perustuva menetelmä, jossa havainnoilla on aina 
tarkoitus, tavoite ja näkökulma. Se kertoo prosessin etenemisestä ja havainnollistaa sitä -paljastaa sisällön. 
Dokumentoimalla tiedämme, miten projekti jatkuu. Toimintaa arvioidaan havainnointien/dokumentaation 
tarkastelun ja tulkinnan kautta säännöllisesti ryhmän viikottaisissa palavereissa. Raportoiva dokumentointi kertoo 
esim. retkistä, ulkoleikeistä, liikunnasta ja muista hauskoista yhteisistä hetkistä. 

 
 
 
Huoltajien osallisuus  

Vanhempien osallisuudelle luodaan pohjaa tekemällä toimintaa näkyväksi ja antamalla heille tietoa siitä, mitä 
esiopetuksessa tapahtuu  
Viikkotiedote sisältää kuvauksen kuluneen viikon toiminnasta. Huoltajat tulevat tietoisiksi toiminnan sisällöistä ja 
projektin etenemisistä. Tiedote tukee myös lasten ja huoltajien välistä keskustelua esiopetustoiminnasta. 
Päivittäin jaetaan haku-tai tuontitilanteessa kuulumiset lapsesta ja ryhmästä 
Esiopetusvuoden aikana käydään LEOPS-keskustelu syksyllä ja arviointi keväällä 
Vanhempaintilaisuudessa 21.9.17 vanhemmat otettiin mukaan päivähoitoyksikkömme yhteiseen 
toimintasuunnitelman laadintaan  
Vanhemmat saavat tietoa toiminnastamme vanhempaintilaisuuksissa, päiväraporteista, viikkotiedotteista ja lasten 
portfoliokansioista, joihin toimintaa on tehty näkyväksi dokumentoinnin avulla. Yhteiset vuodenkiertoon kuuluvat 
juhlat ja muut tapahtumat sekä vanhempaintoimikunnan toiminta yhdistävät perheitä. 
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten huoltajien asiantuntijuutta oman kulttuurin asioissa arvostetaan ja hyödynnetään 
terävöittämään lapsiryhmän toimintaa ja oppimisympäristöä. Vanhemmat ovat ensiarvoisen tärkeä linkki dialogiin 
lapsen kanssa ja avain siihen tietoon, joka määrittää heidän itseymmärrystään. 
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Yhteisöllinen oppilashuolto  
 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Esiopetuksessa huolehdimme, että fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristömme on turvallinen, 
viihtyisä ja, että lapsi kokee olonsa tervetulleeksi. Ryhmäytymiseen ja yhteishengen kasvattamiseksi käytetään 
runsaasti aikaa, ja lapsiryhmän vuorovaikutusta havainnoidaan tarkkaan ja ohjataan. Esiopetusvuoden aluksi 
sanoitetaan, luodaan yhdessä sääntöjä ja mallitetaan reiluja leikkitapoja (mitä on myönteinen vuorovaikutus ja 
toista kunnioittava käytös) 
Päiväkodissamme aikuinen kantaa vastuun kiusaamisesta, kiusaamisiin puuttumisista sekä ennaltaehkäisystä. 
Kiusaamisen havaitseminen voi olla vaikeaa ja on tärkeää erottaa kiusaaminen muista lasten välisistä 
konflikteista. Kiusaamiseksi lasketaan tietoinen tai toistuva leikistä poissulkeminen, väkivalta, lahjonta, juonittelu, 
syrjäyttäminen, haukkuminen ja ilkeä kommentointi. Ennaltaehkäisy on keskeinen asia kiusaamisen torjunnassa. 
Avain löytyy turvallisesta ilmapiiristä, vuorovaikutustaitojen opettelusta sekä tunnesuhteista. Yhteiselämän taitoja 
harjoitellaan leikeissä, keskustellen, lasten kokouksissa sekä yhteistyössä ja kantamalla keskinäistä vastuuta. 
Lasta ohjataan vastuulliseen toimintaan, yleisesti hyväksyttyjen sääntöjen noudattamiseen ja toisten ihmisten 
arvostamiseen. Ristiriitatilanteissa osapuolet kertovat oman näkemyksensä (käytössä Mini-verso; 
päiväkotisovittelu). Tällöin syy- ja seuraussuhteet tulevat ilmi lapselle sovittelun kautta. Kiusaamisen ehkäisy on 
ryhmässämme osana arjen pedagogiikkaa. 
Sukupuolinen tasa-arvo toteutuu arjessa päivittäisissä tekemisissä ja oppimisympäristömme on suunniteltu 
sukupuolisensitiivisesti. Jokaisessa kohtaamisessa on mahdollisuus, mutta myös velvollisuus edistää kaikenlaista 
tasa-arvoa. Lapset rakentavat käsitystään maailmasta omalla subjektiivisella tavallaan vuorovaikutuksessa 
toistensa kanssa. Niin tytöt kuin pojat toimivat samoissa tiloissa, osallistuvat samoihin liikunta-, retki-, leikki- ja 
muihin toimintaryhmiin luontevasti rikastuttaen itseään, toisiaan ja ympäristöään. Tyttönä ja poikana olemisen 
teemoja käsitellään niiden noustessa esiin ja mahdollisista moninaisuuteen liittyvistä erilaisista ajattelu-ja 
toimintatavoista keskustellaan rakentavasti luoden myös uusia tapoja toimia yhdessä. Vanhemmat toivovat, että 
korostetaan sitä mikä meissä on samankaltaista. Tytöt ja pojat edustavat omia sukupuoliaan, mutta ennen 
kaikkea itseään yksilöinä. Molemmat hakevat yhtä lailla rakkautta, huolenpitoa ja huomiota. 

 
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 
 

Esiopetusjärjestelyjemme keskeinen ajatus on rohkaista lasta tekemään ja kokeilemaan, ilmaisemaan omat 
mielipiteensä ilmapiirissä missä jokaisen yksilön kulttuuria ja erilaisuutta arvostetaan 
Strukturoitu toimintaympäristömme ja kuvin tuettu toiminta varmistavat, että jokaisella lapsella on mahdollisuus 
tulla ymmärretyksi, ymmärtää ympäristön tapahtumia, selvitä arjen hallinnassa ja omantoiminnan ohjauksessa 
(leikkien ja eri toimintojen asettelu aihepiireittäin, kuvin tuettu arki ja päiväjärjestys) helpottavat lapsen ympäristön 
hahmottamista, toiminnallinen- sadun ja leikin kautta tapahtuva esiopetus pienryhmissä tekee oppimista 
näkyväksi ja konkreettisesti ymmärrettävämmäksi ilman sanojakin.  
Pienryhmissä tapahtuva oppiminen mahdollistaa huomioimaan yksilöllisemmin niin eri kieli-ja kulttuuritaustaiset 
lapset kuin kielellisesti eri vaiheessa olevat lapset antaa aikaa ja mahdollisuuksia vaihteleviin kielenkäytön 
tilanteisiin.  

 
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
 

Tarvittaessa opetus järjestetään siten, että turvataan valmistavan opetuksen piiriin kuuluvalle lapselle 
luonteva ja turvallinen oppimispolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen tarjoamalla hänelle harkinnan 
mukaan viisi tuntia esiopetusta, josta yksi tunti on suomenkielen opetusta. Suomenkielen ymmärtämistä tuetaan 
suunnittelemalla joustavia opetusjärjestelyjä. Tämä suunnitelma kirjataan LEOPS:iin. 
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Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 
Lapsen kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki .Jokaisen lapsen kohdalla 
käydään LEOPS-keskustelu. Keskustelussa käydään läpi lapsen tuen tarpeet esiopetusvuodelle. LEOPS sisältää 
lapsesta kuvauksen, joka sisältää mm. tiedot lapsen vahvuuksista oppijana, sosiaalisena toimijana, arjen 
toimijana, kiinnostuksen kohteet ja kielelliset taidot. Keväällä LEOPS-arviointikeskustelu. 
Tehostetun tuen piirissä olevat lapset saavat yksilöllisempää esiopetusta integroituna esiopetusryhmän 
toimintaan. Tehostettua tuki sisältää erilaisia tukitoimenpiteitä, pedagogisia sekä mukautettuja arjenratkaisuja. 
Ympäristöä ja toimintaa muokataan vastaamaan paremmin lasten tarpeisiin. Esiopetusryhmässämme käytämme 
kuvatukia toiminnan ohjauksen tueksi. Kuvin tuettu strukturoitu oppimisympäristö ja toiminta (esim. viikko-ja 
päiväjärjestys, leikki-ja toiminnanohjaustaulu auttavat lasta ennakoimaan tulevaa, seuraamaan ajan kulumista, 
sitoutumaan toimintaan ja jäsentämään olemistaan) 
Tehostetun tuen avulla pyritään ehkäisemään ongelmien kasvamista, monimuotoutumista ja kasautumista. 
Toimintaa eriytetään ja mukautetaan esim. vuorovaikutustaitoja vahvistamalla, lapsen oman toiminnan ohjausta 
tukemalla kuvin tuettua oppimisympäristöä hyödyntäen. Lapsen LEOPS:iin kirjataan yhteistyössä huoltajien 
kanssa sovitut tukitoimet, tavoitteet, pedagogiset ratkaisut, yhteistyö. Esiopetusvuoden päätteeksi tehostetun 
tuen piirissä olevista lapsista tehdään pedagoginen arvio. 
 
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, 

  kiertävä erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan  
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 
Syksyn 2017 aikana ja keväällä 2018 esiopetuksesta vastaava lastentarhanopettaja 
tiimeineen arvioi moniammatillisen arviointikeskustelun tarpeen esiopetusryhmän lasten 
kohdalla. Tarvittaessa järjestetään moniammatillinen keskustelu, jos esiopetusryhmän 
lapsien tuen tarpeissa ilmenee muutoksia esiopetusvuoden aikana ja siirtymävaiheessa 
kouluun.  

 

Keskustelun  
päivämäärä 
tulossa 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
 

Suunnitelman  
päivämäärä 
tulossa 

Muut yhteistyötahot  
Leikkipuisto Munkki, Munkkiniemen seurakunta, neuvolapsykologi Riitta Hyhkö-Lehtonen, neuvolan 
terveydenhoitaja Terhi Huotinen, kelto Mirja Häyrynen, alueen muut päiväkodit, Saga-talo. Tarvittaessa 
sosiaaliohjaaja Kirsi Rapatti ja Jaana Tuomola , S2-opettaja Riitta Hakkarainen ja kuraattori Anu Leimio sekä 
muut lasta tutkivat tahot. 
 
Esiopetuksesta vastaava lto/elto 
Satu Huovinen 
 
 

 


