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Päivämäärä jolloin esiopetuksen toimintasuunnitelma 
 on käsitelty ja hyväksytty 

      

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
      

 

 
Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 

 

Pukinmäenkaaren peruskoululla toimii kaksi esiopetusryhmää, Aarnikotkat ja Sateenkaaret. Aarnikotkissa on 12 
ja Sateenkaarissa on 14 lasta. Aarnikotkissa työskentelee yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja yksi lastenhoitaja. 
Sateenkaarissa työskentelee yksi varhaiskasvatuksen opettaja, yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä yksi 
lastenhoitaja. Molemmissa ryhmissä lapset on jaettu kahteen pienryhmään. 

 

Esiopetusaika on klo 9-13. Esiopetuspäivä rakentuu erilaisista toimintatuokioista, pienryhmätoiminnasta, 
pöytätehtävistä, peleistä, leikeistä, ruokailutilanteista, ulkoilusta sekä lepohetkestä. Toiminnassa painottuu arjen 
vahva strukturointi kuvien käytön ja säännöllisen viikko-ohjelman kautta. Painotamme ryhmissämme turvallista ja 
hyväksyvää oppimisympäristöä. Leikkiin tarjoamme lapsille aikaa ja tilaa päivittäin. Suunnittelemme tilat yhdessä 
lasten kanssa niin, että ne motivoivat lasten leikkiä ja mahdollistavat luoviin ratkaisuihin. Huolehdimme, että 
välineet ovat lasten saatavilla. Aikuisella on aikaa pysähtyä, kuunnella ja vastata lapselle. Ryhmän aikuiset 
kohtaavat lapset myönteisesti ja rohkaisevat sekä kehuvat lasta.  

 

Ryhmillä on käytössään yhteinen sisäänkäynti ja kenkäeteinen, omat vaate-eteiset, yhteiset wc-tilat, omat 
ryhmätilat, koulun ruokala, koulun liikuntasali, koulun piha, sisäpiha, koulun kirjasto ja satunnaisia luokkia 
terapeuttien käyntejä varten. Vaate-eteisiä ja ryhmätiloja hyödynnetään leikkiin ja erilaiseen 
pienryhmätyöskentelyyn. Koulun liikuntasali on ryhmien käytössä puoli tuntia kerrallaan kolmesti viikossa ja 
tunnin kerrallaan kerran viikossa. Molemmilla ryhmillä on kerran viikossa säännöllinen jumppapäivä ja lisäksi 
salia käytetään vaihtelevasti omien jumppavuorojen aikana. Sisäpihalla on iso trampoliini, jota lapset saavat 
käyttää aikuisen valvonnassa. Koulun pihalla ulkoilevat molemmat esiopetusryhmät ja osa koulun oppilaista 
samaan aikaan. Koulun piha-alueella on myös hiekkakenttä sekä metsä. Koululla on oma kirjasto, jota molemmat 
ryhmät saavat hyödyntää. Lapsilla on mahdollisuus tutustua viestinnän eri muotoihin ja digilaitteisiin. 

 

Molemmat ryhmät retkeilevät viikoittain. Retkiä tehdään jokaisen lapsen kotiovelle samalla tutustuen lasten 
lähiympäristöön. Lähialueella sijaitseviin metsiin tehdään säännöllisesti retkiä. Retkiä tehdään myös 
lähileikkipuistoihin, Pukinmäen urheilupuistoon, Pukinmäen kirjastoon, Malmitalolle sekä muihin 
kulttuurikohteisiin. Helsingin kaupunki tarjoaa monipuolisesti kulttuuri- ja retkikohteita, joita voimme hyödyntää.  
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
 

Esiopetuksessa kannustetaan lapsia omatoimisuuteen, omaan ajatteluun, tekemään ja kokemaan itse sekä 
kyseenalaistamaan asioita. Tavoitteena on järjestää monipuolista pedagogista toimintaa päivittäin laadukkaan  
esiopetuksen takaamiseksi. Toiminnassa painottuu arjen vahva struktuuri, säännöllinen viikkorytmi ja kuvien 
käyttö. Sosiaaliset valmiudet ja lasten kyky toimia ryhmän jäsenenä korostuvat, ja pienryhmissä luodaan 
mahdollisuuksia näiden taitojen harjoitteluun vahvasti tuettuna. Aikuiset kiinnittävät huomiota omaan 
vuorovaikutukseensa toisten aikuisten sekä lasten kanssa. Lapsia ja heidän mielipiteitään kuunnellaan ja 
arvostetaan. Toisten huomiointi ja yhdessä toimimisen taidot ovat keskiössä kaikessa toiminnassa, vaikka 
toiminnan sisältöjä eriytetäänkin kunkin lapsen osaamistason mukaan. Esiopetusvuoden alussa laaditaan 
ryhmän yhteiset säännöt ja toimintatavat.  
 
Kotikaupunkiin tutustuminen alkaa omasta kaupunginosasta, jossa kierretään esiopetusvuoden alussa 
tutustumassa kaikkien kotitaloihin ja -pihoihin. Lisäksi lasten kanssa valitaan ja nimetään luontoretkipaikat, joissa 
retkeillään viikottain pitkin vuotta. Esiopetuksessa tutustutaan retkien muodossa myös monimuotoiseen 
kaupunkiympäristöön ja harjoitellaan kaupunkiliikenteessä kulkemista. Lasten kiinnostuksen kohteita, tarpeita ja 
mielipiteitä kartoitetaan haastattelemalla, havainnoimalla ja yhteisten ideakeskustelujen avulla. Lapset 
osallistuvat fyysisen oppimisympäristönsä muokkaamiseen suunnittelemalla, missä mitäkin toimintaa tai leikkiä 
olisi sopiva järjestää. Vapaan toiminnan aikana leikkien ja toiminnan valinnan sekä niihin sitouttamisen apuna 
käytetään leikkitaulua, jonka sisältöä muokataan ja lisätään lasten toiveiden ja kiinnostuksenkohteiden 
mukaisesti. 
 
Vahvistamme lasten kullttuurista osaamista tutustumalla heidän omaan elämänpiiriinsä. Otamme ryhmässä 
huomioon myös eri kulttuuritaustoja toiminnan kautta. Monilukutaitoa ja digitaitoja harjoitellaan yhdessä 
oppien.Tutustumme esiopetuksessa erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, palveluihin ja peleihin.  
 

Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

 
Teemat ja projektit käynnistyvät lasten toimintaa havainnoiden ja lasten ideoita kuunnellen. Esiopetuksen 
oppimisen yleiset tavoitteet huomioidaan toiminnan suunnittelussa lasten tarpeet huomioiden. Lasten kanssa 
pidetään säännöllisesti lasten kokouksia, joissa lasten havaintoja ja kiinnostuksen kohteita kuunnellaan 
aktiivisesti ja niiden pohjalta luodaan teemoja eri sisältöalueisiin ja aloitetaan lasten kanssa yhdessä suunnitellen 
ja toteuttaen uusia projekteja. 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

 

Toimintaa dokumentoidaan kirjaamalla ylös lasten ajatuksia sekä valokuvaamalla. Lasten työt, askartelut ja 
piirustukset ovat näkyvillä koulun käytävillä ja ryhmissä. Lapset kokoavat kirjallisia ym. tuotoksiaan omiin 
kansioihin tai vihkoihin. Lasten itsearvioinnin tukena käytetään haastattelua ja valokuvia. Arviointia tehdään 
projektien aikana sekä niiden päätteeksi. Koko esiopetusvuotta arvioidaan lapsen ja vanhempien kanssa kevään 
leops-keskustelussa. 

 
Huoltajien osallisuus  

 

Vanhempien toiveita ja ajatuksia kuullaan vanhempainilloissa, leops-keskusteluissa, päivittäisissä haku- ja 
tuontitilanteissa ja asiakaskyselyissä. Huoltajia tiedotetaan toiminnasta viikko- ja kuukausikirjeellä sekä ryhmien 
eteisissä olevilla ilmoitustauluilla. Ryhmässä järjestetään vanhemmille myös kahvihetkiä, jolloin vanhemmilla on 
mahdollista vaikuttaa ja tutustua lasten tekemiin töihin. Järjestämme vanhemmille mahdollisuuksia osallistua 
päiväkodin arkeen esimerkiksi pienillä kotitehtävillä, joita he pääsevät yhdessä lapsen kanssa tekemään. 
Vanhemmat voivat osallistua toimintaan myös esimerkiksi toiminnallisten aamupäivien kautta. 

 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 

 
Esiopetuksessa painottuvat tasa-arvo, suvaitsevaisuus, toisten kunnioittaminen ja hyväksytyksi tuleminen omana 
itsenään. Jokainen lapsi on tärkeä osa ryhmäämme. Harjoittelemme ryhmässä tunnetaitoja, itsesäätelyä ja 
ongelmanratkaisutaitoja. Kiusaamista ehkäistään vahvistamalla sosiaalisiataitoja sekä harjoittelemalla tunteiden 
tunnistamista ja nimeämistä. Opettelemme yhdessä tapoja ristiriitojen ratkaisemiseksi ja ohjaamme lapsia siihen, 
että aikuiselta voi pyytää apua, jos on tarvetta. Keskustelemme lasten kanssa siitä, mitä kiusaamisella 
tarkoitetaan. Kiinnitämme huomiota terveisiin elämäntapoihin ja liikumme lasten kanssa monipuolisesti niin sisällä 
kuin ulkona. 
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Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 

 

Suomen kielen oppimista tuetaan kaikissa arjen tilanteissa. Kielenkehityksen tukena on kuvatuki (esim. 
leikkitaulu, päiväjärjestys yms.). Ryhmissä lauletaan, lorutellaan, rytmitellään ja luetaan paljon sekä leikitään 
kielitietoisia leikkejä. Ryhmissä hyödynnetään Roihusten arki -materiaalia. Eriytämme toimintaa pienryhmiin ja 
annamme yksilöllistä ohjausta. Lapsen esiopetuksen suunnitelmaan kirjataan erikseen henkilökohtainen 
monikielisyyden suunnitelma. Käytämme suomenkielen oppimisen seurantaan ja arviointiin erilaisia kartoituksia 
ja saamme tukea alueen S2-opettajalta. Keskustelemme ja tutustumme eri kulttuureihin sekä ohjaamme lapsia 
arvostamaan oman ja toisten perheiden tapoja ja perinteitä. 
 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

 

Ryhmissä ei ole tarvetta perusopetukseen valmistavalle opetukselle. 
 

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

  
 Huoltajille kerrotaan poikkeavaan koulun aloitukseen liittyvistä asioista ja kuulemismenettelyistä. 

- yksilölliset tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmat kirjataan lapsikohtaisiin suunnitelmiin. 
- moniammatilliseen arviointikeskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen opettaja, 

kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä tarvittaessa suomi toisena kielenä –opettaja, neuvolan 
terveydenhoitaja tai muu asiantuntija 

 
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen 

opettaja, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan  
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 

 

Keskustelun  
päivämäärä 

4.11.2019 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma) 

 

Liite 
 

Suunnitelman  

päivämäärä 

24.9.2019 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  

 

Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja, neuvola, Pukinmäen kirjasto, alueen 
muut päiväkodit, alueen leikkipuistot, lähikoulut, Malmin seurakunta, esiopetuksen oppilashuollon kuraattori ja 
psykologi, puhe- ja toimintaterapeutit, muut lasta hoitavat tahot. 
 

 


