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Päivähoitoyksikkö / toimipiste 

Vy Leppäsuo-Lapinlahti / Pk Leppäsuo 

Toimintakausi 

2019 – 2020  

Osoite  

 Hietaniemenkatu 9 A, 00100 Helsinki     

Puhelin 

 09 31029857     

Sähköpostiosoite 

 pk.leppasuo@hel.fi     

Päivämäärä jolloin esiopetuksen toimintasuunnitelma 
 on  käsitelty ja hyväksytty 

16.10.2019 

Päiväkodin johtajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
Minna Räisänen 

 

 
Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

 

Päiväkoti Leppäsuolla on toimintakaudella 2019 - 2020  kaksi esiopetusryhmää. Toisessa ryhmässä 21 lasta ja 
toisessa 14. Esiopetuksesta vastaa kolme varhaiskasvatuksen opettajaa ja ryhmässä toimiva 
erityislastentarhanopettaja. Ryhmässä työskentelee myös kaksi lastenhoitajaa, sekä yksi henkilökohtainen 
avustaja.   

 

Esiopetusaika on klo 9.15 - 13.15. Esiopetustoimintaa toteutetaan pääasiassa kahdessa eri ryhmässä. 
Toiminassa jakaudutaan usein vielä pienryhmiin. Esiopetusryhmät toimivat yhdessä esimerkiksi musiikki- ja 
liikuntatuokioilla. Esiopetusryhmä sijaitsee kerrostalon viidennessä kerroksessa, jossa käytössämme on useita eri 
kokoisia jakotiloja. Toiminnassa hyödynnetään myös muita päiväkodin sisätiloja (mm. toisten ryhmien tilat, 
päiväkodin jumppasali) ja kahta ulkopihaa. Lähellä on useita leikkipuistoja, urheilukenttä, Hietaniemen ranta, 
Taivallahden peruskoulu, Lapinlahti, Seurasaari, lähimetsät, kaupunkiympäristö museoineen sekä lähiauleen 
kirjastot. Tiloja käytetään monipuolisesti ja joustavasti. Toimintavälineitä rakennetaan myös itse, esimerkiksi 
voidaan hyödyntää luonnon materiaaleja oppimisvälineinä laskemisessa ja soittamisessa. 

 

Lelut, pelit ja muut toimintavälineet ovat helposti lasten saatavilla paikoissa, jotka ovat merkitty lapuilla ja kuvilla. 
Hyllyiltä löytyy erilaisia materiaaleja omiin tutkimuksiin, peleihin, askarteluihin ja leikkeihin. Lapset ovat aktiivisesti 
muokkaamassa ja kehittämässä oppimisympäristöä. Siitä syystä tiloja ei ole laitettu valmiiksi lukuvuoden 
alkaessa, vaan esimerkiksi seinät ovat tyhjinä ja täyttyvät vuoden aikana erilaisista tuotoksista, kuvista ja 
ideoista. 

 

Painotamme kuluvana toimintakautena lasten yhteistyötyötaitojen vahvistamista ja toimimista yhdessä ryhmänä. 
Alkusyksystä panostamme ryhmäytymiseen erilaisten ryhmäytymisleikkien avulla ja vahvistamme lasten ryhmään 
kuulumisen tunnetta. Lasten osallisuuden ja kaverisuhteiden tukeminen ennaltaehkäisee myös kiusaamista ja 
ulkopuolelle jäämistä ryhmässä. 

 

Oppimisympäristö on salliva, kannustava, avoin ja turvallinen. Lapsia kannustetaan yrittämään pelkäämättä 
epäonnistumista. Haluamme vahvistaa lasten myönteistä kuvaa itsestä oppijana. Lapset kokevat olonsa 
turvalliseksi, kun he tietävät mitä heiltä odotetaan.      
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 

   
Harjoittelemme asioita toiminnallisesti, mikä mahdollistaa kaikkien aistien hyödyntämisen oppimisessa ja lasten 

yksilöllisten oppimiskeinojen löytymisen. Vahvistamme lasten loogisen ajattelun ja päättelyn valmiuksia 
antamatta valmiita vastauksia ja haastamalla lapsia pohtimaan, kysymään ja kyseenalaistamaan.  
 
Tuemme lapsen kykyä ilmaista itseään monipuolisesti. Harjoittelemme paljon puhujan ja kuuntelijan rooleja 

monenlaisissa viestintä- ja oppimistilanteissa. Lapsi totuttelee kertomaan ja keskustelemaan omista tunteistaan, 
toiveistaan, mielipiteistään ja ajatuksistaan sekä ilmaisemaan havaintojaan ja päätelmiään. Rohkaisemme 
kannustamaan ja kehumaan toisia. 
 
Lapset harjoittelevat huolehtimaan yhteisestä oppimisympäristöstä erilaisten vastuutehtävien kautta. Pohdimme, 

miten voimme vaikuttaa omaan ja yhteiseen hyvinvointiin. Harjoittelemme sitoutumaan yhdessä sovittuihin 
asioihin ja vahvistamme omatoimisuutta arkipäivän tilanteissa. 
 
Tutustumme erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin ja palveluihin, kuten sanoma- ja aikakausilehtiin, 

kirjoihin ja tabletteihin erilaisten ja eri mittaisten projektien avulla. Lapset saavat tehdä omia tuotoksia 
digivälineillä, valokuvata ja videokuvata. Pyrimme tekemään yhdessä lasten kanssa toimintaamme näkyväksi 
vanhemmille. Työskentelymme ollessa toiminnallista ja elämyksellistä, emme aina tuota konkreettisia tai näkyviä 
töitä. Valokuvat voivat olla keino tuoda toimintaamme näkyvämmäksi ja tukea lasta sanoittamaan päivän 
tapahtumia.  
 
Lasten kiinnostuksen kohteita ja toiveita otetaan huomioon päivittäisessä esiopetustoiminnassa ja teemojen 

valinnoissa. Päivittäisissä kohtaamisissa ja oppimistilanteissa lapset voivat ilmaista omia toiveitaan. Usein 
toiminnan suunta muuttuu lasten innostuksen mukaan. Pitkin toimintavuotta kartoitetaan lasten toiveita piirtäen ja 
keskustellen. Saamme lisää tietoa lasten kiinnostuksen kohteista havainnoimmalla heidän keskinäistä 
vuorovaikutustaan. Aikuisilta edellytetään innostuneisuutta ja heittäytymistä lapsilta tuleviin ideoihin ja myös 
spontaania valmiutta muuttamaan suunnitelmia tarvittaessa lasten ehdotusten mukaan.     

 
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

   
Oppiminen on aktiivista, kun lapsi on mukana suunnittelemassa, kokeilee, tutkii, havainnoi ja leikkii. Aikuisen 

tehtävä on aktiivisesti havainnoimmalla ja kuuntelemalla tarttua lasten ideoihin ja ehdotuksiin. Aikuinen yhdistää 
lasten kiinnostuksen kohteista lähtevään toimintaan ryhmäkohtaiset ja yksilölliset esiopetuksen tavoitteet. 
 
Esiopetustoiminta on eheytettyä opetusta, jossa eri aihealueita ei nähdä toisistaan irrallisina vaan yhtenä 

suurempana oppimiskokonaisuutena. Esimerkiksi metsässä voimme harjoitella kielellisiä ja matemaattisia 
valmiuksia tekemällä luonnonmateriaaleista kirjaimia tai sarjoja.  
 
Esiopetuksessa korostuu erilaisten teemojen pohjalta toteutettava projektityöskentely. Projekteihin sisältyy niin 

ryhmässä toimimisen kuin oppimisvalmiuksienkin harjoittelu. Ennalta ei aina tiedetä, kuinka kauan yhtä aihetta 
käsitellään. Ajankohtaisia aiheita ja ideoita projekteihin saamme seuraamalla kalenteria, vuodenaikoja ja 
sanomalehtiä.     
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

   

Lapset rakentavat koko vuoden omaa esikoulukansiotaan, jonne laitetaan vuoden aikana tehtyjä tehtäviä, 
taidetuotoksia, omia satuja ja eri teemoihin liittyviä asioita. Lasten kanssa yhdessä pohdimme, miten voisimme 
dokumentoida toimintaamme, esimerkiksi valokuvaamalla tai sanomalehteä, kirjaa ja päiväkirjaa tekemällä.  

 

Olemme arvioineet toimintaa lasten kanssa keskustellen. Teemme jatkuvaa toiminnan arviointia myös 
ryhmämme tiimipalavereissa ja otamme vastaan vanhemmilta saatua palautetta päivittäisissä kohtaamisissa, 
vanhempainilloissa ja esiopetuskeskusteluissa.      
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Huoltajien osallisuus  

   

Huoltajia kuulemme päivittäisissä kohtaamistilanteissa, vanhempainilloissa ja esiopetuskeskusteluissa. Otamme 
vanhemmat mukaan toiminnan suunnitteluun keskustelemalla heidän ideoistaan, odotuksistaan ja toiveistaan. 
Saamme vanhemmilta arvokasta tietoa lapsista, mitä käytämme toimintamme suunnittelun pohjana. Suunnitteilla 
on yhteisiä toiminnallisia tapahtumia ja retkiä yhdessä vanhempien kanssa. 

 

Syyslukukauden alussa pidimme vanhempainillan, jossa vanhemmilla oli mahdollisuus esittää toiveita ja 
ehdotuksia esiopetusta varten.   

 

    
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

   
Esiopetuksessa harjoittelemme sosiaalisia taitoja ja ryhmässä toimimista. Opettelemme ilmaisemaan ja 

hyväksymään eriäviä mielipiteitä sekä tekemään itsenäisiä päätöksiä. Tutustumista ja kaveruutta edistetään 
erilaisten ryhmäytymis- ja yhteistyöleikkien avulla. Ryhmäytymiseen panostetaan koko toimintakauden ajan. 
Onnistunut ryhmäytymisen alku luo hyvän pohjan koko vuodelle. 
 
Onnistunut ryhmäytymisprosessi ja lasten osallisuuden vahvistaminen ennaltaehkäisevät kiusaamista. 

Kiusaamisen ennaltaehkäisyssä olennaista on, että aikuinen on mukana lasten välille syntyneiden 
ristiriitatilanteiden selvittelyssä ja sanoittaa lapsille tilanteissa syntyneitä tunteita. Tärkeää on avoin keskustelu 
lasten kanssa siitä, mitä kiusaaminen on ja miten toimia tilanteessa, jossa kokee tulleensa kiusatuksi tai näkee 
kiusaamista. 
 
Esiopetuksessa kaikki lapset ja aikuiset ovat yhdenvertaisia ja heillä on mahdollisuus toimia ryhmän jäsenenä 

yhdenvertaisesti. Jokaiselle lapselle mahdollistetaan kuulluksi tuleminen ja toimintaan osallistuminen omien 
taitojen mukaisesti.      
 

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

 

 Esiopetus tekee yhteistyötä suomi toisena kielenä -opettajan kanssa. Syyslukukauden alussa on 
konsultaatiokäynti, jossa arvioidaan kielen kehityksen tukemista ja tehdään suunnitelma tulevalle vuodelle. 
Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä tarpeen mukaan. 

 

Lapselle voidaan tehdä yksilöllinen suunnitelma kielen vahvistamiseen ja oppimiseen.     
 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

 

 Tarvittaessa lapsille taataan valmistavaa esiopetusta kielen oppimisen tueksi. 

     

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

 

Yhdessä vanhempien kanssa asetetaan esiopetustoiminnalle tavoitteita ja mietitään millä keinoin 
mahdollistamme lasten oppimisen sekä kasvun ja kehityksen tukemisen. Toiminta järjestetään ja sitä muokataan 
lasten tarpeiden mukaan. Oppimistilanteita sekä arjen kaikkia tilanteita voidaan eriyttää pienempiin 
oppimisryhmiin ja kahdenkeskisiin tuokioihin aikuisen kanssa.   

  

Huoltajille kerrotaan poikkeavaan koulun aloitukseen liittyvistä asioista ja kuulemismenettelyistä.  

  -Yksilölliset tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmat kirjataan lapsikohtaisiin suunnitelmiin.   

 
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, 

  kiertävä erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan  
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 

 

Keskustelun  
päivämäärä 

marraskuu 2019 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 

Liite 

Suunnitelman  

päivämäärä 

28.08.2019 
Muut yhteistyötahot  

  

- Alueen päiväkodit ja lähikoulut 

- Taivallahden seurakunta, lähialueen kirjastot, eri museot ja retkikohteet 

- Perheneuvola, Töölön neuvola, Lastenlinna, foniatrian poliklinikat, puheterapeutit, toimintaterapeutit, 
esiopetuksen kuraattoripalvelut, koulun oppilashuoltoryhmä sekä esiopetuksen psykologi      
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Esiopetuksesta vastaava lto/elto 

Sanna Rosendahl, Tuovi Wallén & Tuulia Kaukkila 
 

 

 


