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§ 629
Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen

HEL 2016-005264 T 05 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevat Helsingin kaupungin 
esiopetuksen opetussuunnitelman ja Läroplan för förskoleundervisning.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Opetuslautakunnan päätös Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelman 
hyväksymisestä

2 Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelma 2016
3 Läroplan för förskoleundervisning i Helsingfors 18.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetushallituksen uudet valtakunnalliset esiopetuksen opetussuunnitel-
man perusteet astuivat voimaan 1.8.2015. Kuntien on hyväksyttävä ja 
otettava käyttöön uudet esiopetussuunnitelman perusteiden mukaiset 
esiopetuksen opetussuunnitelmat 1.8.2016 mennessä. Kaupunginhalli-
tus on vahvistanut Helsingin voimassa olevan esiopetuksen opetus-
suunnitelman 27.6.2011 ja uuden oppilashuoltolain mukaan päivitetyn 
suunnitelmaversion 27.5.2014. 

Helsingin esiopetusta koskeva opetussuunnitelma perustuu esiopetuk-
sesta annettuun lainsäädäntöön sekä Opetushallituksen antamiin Esio-
petuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Esiopetus on perusopetus-
lain alaista toimintaa, johon sovelletaan myös varhaiskasvatuslakia, 
kun opetus annetaan päiväkodissa, sekä muita täydentäviä säädöksiä. 
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Helsingissä esiopetusta järjestetään varhaiskasvatusvirastossa suo-
menkielisissä päiväkodeissa ja opetusvirastossa starttiluokilla sekä
ruotsinkielisissä päiväkodeissa ja kouluissa. Esiopetusta annetaan 
vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista.

Liitteenä oleva Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelma / Läroplan 
för förskoleundervisning on laadittu sekä varhaiskasvatuksen että ope-
tusviraston henkilökuntaa, lapsia ja heidän vanhempiaan osallistaen. 
Eheä jatkumo varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta 
perusopetukseen on otettu huomioon koko prosessin ajan. Suunnitel-
man luonnosta on myös voinut kommentoida prosessin eri vaiheissa.

Esiopetuksen opetussuunnitelmassa uutena sisältönä painottuu oppi-
jan aktiivinen rooli, yhdessä tekeminen ja tutkiva ja luova työskentely. 
Uusina käsitteinä suunnitelmassa tuodaan esiin laaja-alainen
osaaminen ja monilukutaito. Esiopetusta toteutetaan projekteina ja 
eheytettynä opetuksena laaja-alaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Eri 
tiedon- ja taidonalojen tavoitteet toteutuvat monipuolisissa oppimisym-
päristöissä. Työskentelytavoissa korostuvat leikki ja muut lapsen aktii-
vista roolia korostavat tavat opetella, kokeilla ja toimia. Ruotsinkielisen 
päivähoidon esiopetussuunnitelmassa on korostettu lisäksi kielistrate-
gian ja kaksikielisyyden merkitystä lasten ja nuorten koulutusjatkumona 
varhaiskasvatuksesta alkaen lukio- ja toiseen asteen koulutukseen. 

Henkilöstöä on perehdytetty esiopetuksen uusiin toimintakäytäntöihin 
kevään 2016 aikana. Päivähoitoyksiköissä laaditaan vuosittain syys-
kuun loppuun mennessä esiopetuksen toimintasuunnitelma, jonka päi-
väkodin johtaja hyväksyy ja allekirjoittaa. Toimintasuunnitelmassa ku-
vataan, miten opetussuunnitelmaa kussakin toimipisteessä pedagogi-
sesti toteutetaan. Toiminnan suunnittelu ja arviointi on nostettu aiem-
paa vahvemmin esiin. Toimintasuunnitelmat ovat julkisia ja nähtävillä 
esiopetuksen toimipisteissä ja toimipisteiden Internet-sivuilla.

Esiopetuksen opetussuunnitelma on varhaiskasvatusviraston ja ope-
tusviraston yhteinen ja se on laadittu yhteistyössä virastojen kesken. 
Varhaiskasvatuslautakunta on osaltaan hyväksynyt esiopetuksen ope-
tussuunnitelman kokouksessaan 17.5.2106 § 66, opetuslautakunnan 
ruotsinkielinen jaosto osaltaan 12.5.2016 § 29 ja opetuslautakunta 
osaltaan 31.5.2016 § 110.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian eri asiantuntijoitten 
kanssa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
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Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Opetuslautakunnan päätös Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelman 
hyväksymisestä

2 Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelma 2016
3 Läroplan för förskoleundervisning i Helsingfors 18.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Varhaiskasvatusvirasto
Varhaiskasvatuslautakunta
Opetusvirasto
Opetuslautakunta

Päätöshistoria

Varhaiskasvatuslautakunta 17.05.2016 § 66

HEL 2016-005264 T 05 01 06

Esitys

Varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle hyväk-
syttäväksi liitteenä olevan Helsingin kaupungin esiopetuksen opetus-
suunnitelman.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi


