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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Päiväkoti Saukon esiopetusryhmässä on 14 lasta, lastentarhanopettaja, lastenhoitaja, erityisavustaja 

(ryhmäavustaja) sekä oppisopimusopiskelija (lastenohjaaja). Ryhmä toimii osin kokonaisuutena osin 
pienryhmissä toiminnasta riippuen. 
Esiopetusryhmällä on käytössään päiväkodin toisessa kerroksessa ryhmätila; kaksi huonetta ja WC, sekä 

alakerrassa lasten eteinen ja WC. Lisäksi ateljee on käytössä sovitusti kerran viikossa aamupäivän ajan ja 
mahdollisuuksien mukaan muulloinkin, esimerkiksi iltapäivisin. Ulkoilukäytössä ovat päiväkodin piha sekä 
pikkupiha, läheiset puistot, urheilukenttä ja Lapinlahden puistoympäristö. Esiopetuksen oppimisympäristönä toimii 
koko Jätkäsaaren alue -niin asuinalue, kulttuurikohteet kuin luontoalueet. Kotikaupunki Helsinki on 
moninaisuudessaan lasten oppimisympäristöä. 
Esiopetuksen toiminta - aika on klo 9 - 13. Lapsen esiopetuspäivään kuuluu opetuksen osana ulkoilu, ruokailu 

sekä päivälepo. 
 
 
Laaja-alainen osaaminen  

 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Ajattelu ja oppiminen huomioidaan toiminnassa liikkuen, leikkien, tutkien sekä luovan, taiteellisen toiminnan 

kautta. Lapsia innostetaan ja rohkaistaan pohtimaan ja kysymään asioita. Tarkastelemme aihealueita yhdessä ja 
annamme tilaa ja aikaa jokaisen yksilölliselle ajattelulle. Tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu teema- ja 
projektityöskentelyn kautta. 
Kulttuurinen osaaminen; tutustumme kulttuurisesti monimuotoiseen maailmaan ja ohjaamme lapsia arvostamaan 

eri kuulttuureita. 
Vuorovaikutus; harjoittelemme taitoa kuunnella ja ymmärtää erilaisia näkemyksiä. Rohkaisemme lapsia 

itseilmaisuun. 
Arjen taidot ja itsestä huolehtiminen; ohjaamme lapsia huolehtimaan sekä itsestä, toisista että yhteisestä 

ympäristöstä. 
Monilukutaito; siihen kuuluvat peruslukutaito, numeerinen lukutaito, kuvalukutaito ja medialukutaito. Tutustumme 

esikoulussa kirjaimiin ja numeroihin. Harjoittelemme kriittistä lukutaitoa sekä erilaisten kuvien ja viestien tulkintaa. 
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen näkyy esiopetuksen arjessa tutustumisena erilaisiin välineisiin, 

palveluihin ja peleihin. Pedagogisessa toiminnassa käytetään erilaisia digivälineitä mm tabletti, Beebot. 
Esiopetuksessa toimintaa suunnitellaan yhdessä lasten kanssa. Lapsia kuunnellaan ja heiltä tulleita ehdotelmia, 

kysymyksiä ja ajatuksia otetaan mukaan yhteiseen toimintaan. Toiminnassa hyödynnetään monipuoliseti erilaisia 
oppimisympäristöjä ja menetelmiä. Lapsia osallistetaan oppimisympäristön rakentamiseen. 
 

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
 Teemat ja projektit toteutuvat lapsilähtöisesti. Lasten huomiot, aloitteet ja mielenkiinon kohteet huomioidaan ja 

niitä kehitellään yhdessä. Osaa projekteista voimme lähestyä aikuisten toimesta, jolloin aikuiset antavat projektille 
alkusysäyksen. Syksyn teemaksi on nousemassa muotoilun ja muotojen monet mahdollisuudet. Alkusysäys on 
tullut vierailusta Alvar Aalto - näyttelyyn Ateneumin taidemuseoon. Toimintatapana on kaikissa projekteissa 
yhdessä tekeminen ja yhdessä oppiminen. Teematyöskentelyn aloitamme uteliaisuuden herättelyllä aiheeseen 
sekä lasten kysymysten pohjalta nousseisiin tarkastelunkohteisiin. Lapset kuljettavat teemaa eteenpäin heitä 
kiinnostavin aihein ja toiminnoin. 
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Toimintaa arvioidaan ryhmän henkilöstön kanssa viikottaisissa tiimipalavereissa sekä kehityskeskusteluissa 

johtajan kanssa. Lapset osallistetaan arviointiin haastattelujen ja keskustelujen kautta. Lapset arvioivat omaa 
osaamistaan siten, että positiiviset asiat nostetaan esille (konkreettinen, kuvallinen dokumentointi). Vanhempien 
kanssa keskustellaan säännöllisesti toimintakauden aikana ja heiltä saatua palautetta hyödynnetään toiminnan 
toteutuksessa.  
Esiopetusvuoden aikana kuvaamme ja videoimme toimintaa (kamera, tabletti). Tulostetut kuvat toimivat osana 

fyysistä oppimisympäristöä. Esiopetusryhmällä on oma instagram - tili, jonne julkaistaan lasten kuvaamia kuvia 
sekä kuvia toiminnasta. 
 
 
Huoltajien osallisuus  
Vanhempien kanssa keskustellaan päivittäin lasten kuulumisista. Vanhempainilloissa vanhemmat voivat tuoda 

esille omia toiveitaan ja odotuksiaan sekä ehdotuksia toiminnan sisällöstä. Myös sähköposti toimii vanhempien ja 
henkilöstön viestittämisen välineenä. Perheiden kanssa käydään lapsen yksilölliset LEOPS - keskustelut, 
tarvittaessa voidaan käydä muitakin keskusteluja. Pidämme tärkeänä luoda ryhmään avoimen ja 
luottamuksellisen ilmapiirin, jossa vanhemmat voivat kokea olevansa tärkeä osa lasten yhteistä esikouluvuotta. 
Päiväkodissa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys, johon vanhemmat voivat halutessaan osallistua.  
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Lapset ovat ryhmässä tasavertaisia kulttuuriin, kieleen, sukupuoleen tai muuhun yksilölliseen ominaisuuteen 

katsomatta. Kiusaamiseen puututaan matalalla kynnyksellä. Kiusaamisen ehkäisy rakentuu turvallisen ja 
luottamuksellisen ilmapiirin luomiseen. Avainasemassa on hyvän yhteistyön luominen päiväkodin aikuisten, 
vanhempien ja lasten kesken. Kivijalkana on vastavuoroisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys.Päiväkodilla on 
kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelma, jota arvioidaan tarvittaesssa. 
Toimintakauden alussa esiopetusryhmän henkilöstö osallistuu suomi toisena kielenä- opettajan sekä kiertävän 

erityislastentarhanopettajan konsultaatioihin. S2 - opettaja ja elto tekevät myös ryhmissä syksyllä aloituskäynnin 
ja keväällä arviointikäynnin.  
Ryhmän hyvinvointia koskevia asioita käsitellään tiimikokouksissa ja oppilashuoltoryhmässä 

(lastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja, tarvittaessa erityislastentarhanopettaja tai  suomi toisena kielenä 
opettaja). Vanhempia on aina tiedotettu, jos lapsen asioita tullaan käsittelemään oppilashuoltoryhmässsä. 
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus 
Suomi toisena kielenä-opettajan käynti toimintakauden alussa, jolloin kartoitetaan suomi toisena kielenä - 

opetusta tarvitsevat lapset. LEOPS:iin tehdään suomi toisena kielenä - suunnitelma. Esiopetuksen päivittäisessä 
arjessa käytetään kuvia ja viittomia sekä pienryhmätoimintaa osana kaikkea opetusta. Kulttuuri - identiteettiä 
tuetaan tutustumalla eri kulttuureihin ja kieliin.   
 
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 
Esiopetusryhmässä on erityisavustaja (toimii ryhmäkohtaisena avustajana). Hänen tehtävänsä on olla tukea 

tarvitsevien lasten apuna esiopetuksen aikana. Säännöllinen päivärytmi, johdonmukainen toiminta ja 
päivästruktuuri auttavat lapsia esiopetuksen aikana. Pienryhmissä työskentely mahdollistaa rauhallisen 
oppimisympäristön.    
Erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestely mietitään moniammatillisessa ryhmässä lapsen yksilöllisiä 

tarpeita vastaavaksi.    
  Erityistä tukea tarvitsevien esiopetusikäisten lasten leops-keskusteluun osallistuvat lapsen vanhemmat, 

esiopetuksesta vastaava lastentarhanopettaja ja elto. 
 

 
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  
Yhteistoimintasuunnitelma tehdään Jätkäsaaren ala-asteen kanssa.  
Kiertävä erityislastentarhanopettaja Päivi Huttunen, suomi toisena kielenä - lastentarhanopettaja Pirkko 

Helaakoski, esiopetuksen pedagoginen yhteyshenkilö Mari Puustinen  
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