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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Esiopetus perustuu valtakunnallisten esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden määrittelemille arvoille, 

Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa määritellyille arvoille ja Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelmaan 
2016. 
Päiväkoti Myllynrattaassa järjestetään esiopetusta kahdessa ryhmässä, Seikkailijoissa ja Matkailijoissa 

Seikkailijoiden ryhmässä työskentelee esiopetuksesta vastaava opettaja, sekä kaksi varhaiskasvatuksen 
lastenhoitajaa. Matkailijoiden ryhmässä työskentelee kaksi esiopetuksesta vastaavaa opettajaa, lastenhoitaja 
sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Esiopetusikäisiä lapsia on yhteensä 38. Molemmissa ryhmissä 
työskentelee lisäksi venäjänkielen kielirikaste-opettaja noin kerran viikossa. Kielirikasteisen esiopetuksen osuus 
on alle 25% esiopetustoiminnasta.  
Esiopetusaika on arkipäivittäin klo 9.00-13.00 ja esiopetusta annetaan perusopetuksen (koulujen) toiminta-

aikojen mukaan.  
Opetusta toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Esiopetuksen 

ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa lapsen oppimisvalmiuksia. Lapset oppivat esiopetuksessa leikkien, 
liikkuen, tutkien, erilaisia työtehtäviä tehden, itseään ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa toiminnassa. Lapset 
myös omaksuvat uusia tietoja ja taitoja vuorovaikutuksessa toisten lasten, opettajien, eri yhteisöjen ja 
lähiympäristön kanssa. Oppiminen on kokonaisvaltainen tapahtuma, jossa toiminta, tunteet, aistihavainnot, 
keholliset kokemukset ja ajattelu yhdistyvät. Olennaista oppimisessa on lasten oma toiminta ja luottamus omiin 
mahdollisuuksiinsa oppijana.  
Päiväkotimme esiopetusryhmät toimivat omissa ryhmätiloissa niin, että vuoroviikoin toinen ryhmä on koko 

aamupäivän ajan läheisessä metsässä. Ryhmät hyödyntävät päiväkotiviikoilla toistensa ryhmätiloja sekä 
käyttävät ryhmien eteistiloja sekä talon tupakeittiötä. Aikataulujen puitteissa hyödynnetään myös talon muiden 
ryhmien tiloja. Huomioimme opetuksessamme oppimisen monipuoliset mahdollisuudet myös päiväkodin seinien 
ulkopuolella.  
Tarkoituksemme on tehdä oppimisympäristöistä virikkeellisia ja viihtyisiä jotka rohkaisevat lapsia tutkimaan, 

kokeilemaan, leikkimään ja liikkumaan. Kehitämme oppimisympäristöjä lasten tarpeista käsin yhteistyössä lasten 
kanssa. Lasten kädenjälki ja erilaiset lasten piirrokset ja askartelut sekä kuvat lapsista ovat osa 
oppimisympäristöä. Välineet ja tarvikkeet ovat pääasiallisesti lasten saatavilla ja katsottavaksi tarkoitetut asiat 
lasten korkeudella ja saavutettavissa. Oppimisympäristöt myös tarjoavat monipuolisesti mahdollisuuksia 
mielikuvituksen käyttöön ja pitkäkestoisiin leikkeihin.  
Päiväkotimme esiopetuksessa tärkeää on pienryhmätoiminta, leikki ja leikillisyys, liikunta, ympäristö, oppimisen 

ilo ja oppimisen kokonaisvaltaisuus. Toiminnassa huomioimme alueen ja kaupungin laajan ja monipuolisen 
liikunta-, luonto-, kulttuuri- ja liikennetarjonnon sekä yhteistyökumppanit. Päiväkodin piha-alue muuntuu ja 
muotoutuu lasten toiminnan ja vuodenaikojen mukaan siten, että ulkoilu on liikkumiseen, leikkiin ja tutkimiseen 
houkuttavaa. Lisäksi materiaalien ja välineiden valinnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja 
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös erilaisia luonnonmateriaaleja sekä kierrätysmateriaaleja. 
Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon lasten turvallisuus.    
Kaikki esiopetuksen ja sitä täydentävän päivähoidon osuus on suunniteltu esiopetusryhmissä niin, että toiminta 

on ikä- ja taitotasoisesti suunniteltua ja pedagogisesti mietittyä. Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa 
huomioidaan oppimisen eri vaiheessa olevat lapset, jolloin jokainen lapsi saa työskennellä juuri hänelle sopivien 
tehtävien parissa omaan tahtiin. Pienryhmätoiminnalla mahdollistetaan lasten yksilöllinen huomioiminen ja 
tukeminen. Huomioimme oppimisessa arjen teknologian ja sen hyödyntämisen osana luovuutta ja 
ongelmanratkaisua.  
Painotamme toiminnassamme sosiaalisten taitojen kehittymistä, ryhmässä toimimisen tärkeyttä ja lapsen 

itsetunnon vahvistamista. Lasten keskinäisiä vuorovaikutustaitoja vahvistetaan leikin ja toiminnallisuuden keinoin. 
Tavoitteenamme on saada lapsille positiivinen kuva itsestä oppijana ja kasvattaa syntynyttä oppimisen iloa. 
Toiminnan pohjana toimii positiivisuuden pedagogiikka sekä leikki ja leikinomaisuus.  
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa 
kokonaisuutta. Esiopetuksessa painopisteenä ovat kestävän sosiaaliset ja kulttuuriset näkökulmat. Toiminnan ja 

oppimisympäristön suunnittelemme yhdessä lasten kanssa heidän tarpeiden mukaan. Toiminnassamme otamme 
huomioon lapselle ominaiset tavat toimia ja oppia leikkien, liikkuen, tutkien ja yhdessä toimien. 
Toteutamme esiopetustoimintaa isolle ryhmälle kokonaisuutena, pienryhmätoimintana, pareittain tapahtuvana 

toimintana sekä yksin kasvattajan kanssa. Lapset osallistuvat opettajan ohjauksessa oppimiskokonaisuuksien ja 
tavoitteiden suunnitteluun, toteutukseen, työtapojen valintaan sekä arviointiin. Esiopetuksesta vastaavat opettajat 
ohjaavat lapsia kokeilemaan ja käyttämään erilaisia työtapoja ryhmissä, työpareina ja itsenäisesti. Erilaisia 
oppimiskokonaisuuksia ovat mm. erilaiset lasten kiinnostuksen kohteista syntyneet projektit ja teematyöskentelyt. 
  Esiopetuksen tehtävä on rohkaista ja auttaa lapsia kehittämään ajattelun ja oppimisen taitoja sekä vahvistaa 

lasten luottamusta omaan osaamiseensa. Tuemme lasten muistin ja mielikuvituksen kehittymistä liikkumisen, 
lorujen, musisoinnin ja draamatoiminnan avulla. Leikkien, pelien ja erilaisten ongelmanratkaisu- ja 
tutkimustehtävien käytön kautta tarjoamme lapsille elämyksiä sekä oivaltamisen ja uuden löytämisen iloa. 
Kannustamme lapsia myös kokeilemaan ja opettelemaan heille vaativia asioita ja ohjaamme heitä kysymään ja 
kyseenalaistamaan asioita. Rohkaisemme heitä iloitsemaan onnistumisista ja kannustamaan toisia sekä samalla 
olemaan lannistumatta epäonnistumisista.  
Dokumentoimme toimintaa yhdessä lasten kanssa ja näin autamme lapsia itse havaitsemaan omaa 

edistymistään ja onnistumistaan.  
Vuorovaikutustaidoilla sekä kyvyllä ilmaista itseään ja ymmärtää muita on tärkeä merkitys yksilön toimintakyvylle 

ja hyvinvoinnille kulttuurisesti monimuotoisessa maailmassa. Esiopetuksen tehtävänä on tarjota lapsille 
mahdollisuuksia harjoitella vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja turvallisesti vertaisryhmän ja aikuisten kanssa. 
Rohkaisemme esiopetuksessa lapsia tutustumaan toisiinsa ja toimimaan kaikkien kanssa yhdessä. 
Harjoittelemme yhdessä lasten kanssa myös sovittelutaitoja MiniVerso -menetelmän kautta.  
Juhlat, leikit ja yhteistyöhön perustuva toiminta luo mahdollisuuksia harjoitella käyttäytymistä eri tilanteissa ja eri 

ihmisten kanssa. Kohtelemme kaikkia lapsia arvostavasti ja ohjaamme heitä ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. 
Tutustumme lasten kanssa lähiympäristöön ja sen kulttuuriseen monimuotoisuuteen sekä ohjaamme lapsia 
arvostamaan oman ja toisten perheiden perinteitä ja tapoja. 
 Esiopetuksessa ohjaamme lapsia edellytystensä mukaan huolehtimaan itsestään, toisista, omista tavaroista ja 

yhteisestä ympäristöstä. Opetuksessa ja yhteistyössä huoltajien kanssa käsittelemme lasten arkielämän rytmiä 
sekä ruokailun ja levon merkitystä. Pohdimme lasten kanssa yhdessä hyvää oloa edistäviä ja haittaavia tekijöitä 
sekä ohjaamme lapsia toimimaan turvallisesti lähiliikenteessä. Tutustumme lasten kanssa myös yhdessä 
erilaisiin teknologisiin ratkaisuihin sekä harjoittelemme laitteiden ja välineiden turvallista käyttöä.  
Kannustamme lapsia tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan erilaisia viestejä ja niiden avulla opettelemme 

ilmaisua ja vuorovaikutusta. Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset tarvitsevat aikuisen mallia sekä rikasta 
tekstiympäristöä, lasten tuottamaa kulttuuria sekä lapsille soveltuvia kulttuuripalveluja kuten elokuvia, leikkiloruja 
ja musiikkia. Erilaisia tekstejä ja sisältöjä käsittelemme monipulisin välinein ja menetelmin huomioiden lasten ja 
ryhmän kiinnostuksen kohteet sekä oppimisympäristö: mediavälineet, tietotekniset laitteet ja yhteistyötahot. 
Käymme lasten kanssa ahkerasti myös kaupunginkirjastoissa sekä Myllypuron mediakirjastossa.  
Esiopetuksessa tutustumme erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, palveluihin ja peleihin. 

Esiopetusryhmien olemassa olevia digivälineitä käytämme monipuolisesti yhdessä lasten kanssa ja lapsia myös 
kannustetaan omaan tuottamiseen digivälineitä hyödyntäen (video- ja valokuvaaminen, äänittäminen, 
leikkikirjoittaminen, kirjoittaminen tekstinkäsittelyohjelmalla, piirtäminen ja kuvien käsittely). Ryhmien välineiden 
lisäksi hyödynnetään yhteistyötahojen tarjoamia tilaisuuksia tutustua teknologiaan sekä mahdollisuuksien 
mukaan lasten ja perheiden omia välineitä. Olemme mukana myös Helsingin Yliopiston, Tampereen Yliopiston ja 
Turun Yliopiston yhteisessä InnoPlay-hankkeessa.     
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Leikki ja muut lapsille ominaiset tavat oppia ja työskennellä ovat opetuksen ja toiminnan lähtökohtana.  
Ryhmän aikuisten antama kielellinen malli toimii vuorovaikutuksen kannattelijana ja aikuinen mahdollistaa omalla 

toiminnallaan vuorovaikutuksen ja kielellisen ilmaisun toteutumisen. Käytämme esiopetuksessa monipuolisesti 
lastenkirjallisuutta joka osaltaan ruokkii lapsen luontaista kiinnostusta tarinoihin, kieliin ja kulttuureihin. Teemme 
yhteistyötä myös eri kirjastojen kanssa. Tärkeitä toimintamuotoja esiopetuksessa ovat myös draama, sadutus ja 
kuvat. Järjestämme päiväkodissa myös koko talon yhteisiä tarina- ja lauluhetkiä.  
Tutustumme lasten kanssa yhdessä lähiyhteisön tapoihin sekä uskontoihin ja muihin katsomuksiin. Toimimme 

yhteistyössä lasten vanhempien kanssa kunkin perheen taustaa, katsomuksia ja arvoja kuullen sekä niihin 
tutustuen. Tutustumme lasten kanssa omaan lähiympäristöön ja ympäröivään yhteisöön ja tarkastelemme 
Myllypuron ja Itä-Helsingin erityispiirteitä ja omaleimaisuutta.  
Lasten toimintaympäristö - lähiluonto, metsä sekä muut esiopetuksen oppimisympäristöt - tarjoavat runsaasti 

aineksia lasten oppimiselle. Pidämme tärkeänä opetuksen liittämistä lasten kokemusmaailmaan ja heidän 
toimintaympäristöönsä. Haluamme herättää ja pitää yllä lasten uteliaisuuden sekä innon ja halun oppia ja 
ymmärtää uutta. Huomioimme toiminnassamme oppimisen monipuolisuuden, johon Myllypuron luontoalueet sekä 
metsät ja rakennetut oppimisympäristöt tarjoavat hyvät mahdollisuudet.  
Esiopetuksessa liikkuminen on osa kaikkea toimintaa ja järjetämme toimintaamme ja oppimisympäristöjä niin, 

että lapsilla on mahdollisuus aktiiviseen liikkumiseen päivittäin. Käytämme hyödyksi Myllypuron tarjoamia 
liikuntamahdollisuuksia. Ohjatun liikunnan ja muussa toiminassa toteutuvan liikkumisen lisäksi lapsilla on 
mahdollisuus myös omaehtoiseen liikkumiseen. Päiväkodissa on laadittu liikkumissuunnitelma. 
Keväällä toteutetaan ilmiöoppimseen liittyvä projektin InnoPlay-hankkeen muodossa.  
Itsestä huolehtiminen ja siihen liittyvät arjen taidot ovat osa esiopetuksen tavoitteena olevaa laaja-alaista 

osaamista. Harjoittelemme lasten kanssa taitoja selvitä itse, mutta aikuinen on aina tarvittaessa tukena. 
Kannustamme lapsia myös auttamaan toinen toisiaan. Ruokailu on tärkeä osa esiopetusta ja pidämme tärkeänä, 
että lapset saavat kokemuksen rauhallisesta ja miellyttävästä ruokailutilanteesta, jossa opettelemme hyviä 
pöytätapoja ja ruokailun merkitystä yhdessä olemisen hetkenä. Kannustamme lapsia maistamaan erilaisia ruokia 
ja näin laajentamaan omaa ruokavaliotaan.   
 
 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Toiminnan dokumentointi on olennainen osa esiopetuksen toteuttamista. Dokumentoimme toimintaa 

suunnitelmallisesti erilaisin menetelmin. Kirjallisten dokumenttien (mm. leopsit, pedagogiset selvitykset ja 
arvioinnit) lisäksi dokumentoimme toimintaa kuvaten, videoiden ja äänittäen lasten leikkejä ja toimintaa. 
Toiminnan dokumentointi mahdollistaa myös lapsen itsearvioinnin toteuttamisen. Jokaiselle lapselle laaditaan 
lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (leops)yhdessä huoltajien kanssa. Leopsien arviointikeskustelu 
käydään keväällä huoltajien ja lapsen kanssa. 
Käytämme tiedottamisessa ja dokumentoinnissa apuna seinäkalenteria, jossa tiedotamme ja kerromme viikon 

toiminnasta. Lisäksi lähetämme kerran kuussa kuukausitiedotteen sähköisesti vanhemmille. Käytössä on myös 
päiväkodin omat Facebook-sivut sekä blogi, jota päivitämme yhteisesti sovitun aikataulun mukaan. Tärkeä osa 
dokumentointia ovat myös valokuvat ja videoinnit lasten leikeistä, toiminnasta ja retkiltä.  
Laadimme syksyllä vuosittain toimintasuunnitelman kuluvalle esiopetusvuodelle ja arvioimme keväisin yhdessä 

johtajan kanssa kuluneen toimintavuoden. Lisäksi esiopettajat suunnittelevat ja arvioivat toimintaa säännöllisesti 
yhdessä yksikön esimiehen kanssa.  
Lapsilta ja huoltajilta saatu palaute otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä koko vuoden ajan. Arvioinnin ja 

kehittämisen tukena toimivat myös esiopettajien säännölliset yhteiset keskustelut sekä koko talon yhteiset 
opettajien suunnittelut ja dokumentoinnit.  
Ryhmän kasvattajat antavat lapsille päivittäin rohkaisevaa ja kannustavaa palautetta positiivisen pedagogiikan 

hengessä. Toiminnan dokumentoinnin kautta lapsi voi havaita ja seurata omaa edistymistään, jolloin lapselle 
muodostuu käsitys itsestä aktiivisena ja pystyvänä toimijana ja oppijana. Huoltajille annetaan palautetta lapsensa 
työskentelystä, käyttäytymisestä ja oppimisen edistymisestä.   
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Huoltajien osallisuus  
Teemme vanhempien kanssa yhteistyötä jo edellisen vuoden keväällä lapsen saatua tiedon esiopetuspaikastaan 

Tervetuloa esiopetukseen -kahvitilaisuuden merkeissä sekä olemme yhteydessä lapsen edelliseen 
varhaiskasvatuspaikkaan.   
Vanhemmmille viestitetään eri tavoin (sähköpostitse, kuukausitiedotteella sekä seinäkalenterin avulla) toiminnan 

sisällöistä ja projektien etenemisestä. Vanhempaintilaisuuksissa (hakutilanteet, erilliset toiminnalliset iltapäivät, 
hakukahvit ja vanhempainillat) vanhemmat saavat tietoa toiminnasta sekä voivat osallistua toiminnan yhteiseen 
suunnitteluun ja toteutukseen. Tilaisuuksissa vanhemmat saavat tietoa myös kouluun siirtymisestä sekä 
esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyöstä.  
Kaikille lapsille laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS). 

LEOPSia laatiessaan opettaja keskustelee kunkin lapsen yksilöllisistä tarpeista, toiveista ja oppimisen tavoitteista 
lapsen ja hänen huoltajansa kanssa. Nämä tarpeet ja toiveet huomioidaan opetusta suunniteltaessa sekä 
oppimisympäristöjen kehittämisessä. Leops toimii myös seurannan ja arvioinnin välineenä. Esiopetusvuoden 
jälkeen Leops siirtyy lapsen mukana kouluun ja se toimii tiedon siirron välineenä perusopetukseen siirryttäessä.  
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Tavoitteenamme on, että lapsi kokee toimintaympäristön turvalliseksi ja viihtyisäksi, tuntee yhteenkuuluvuutta 

ryhmään, saa huolenpitoa ja ohjausta sekä kannustavaa palautetta päivittäisessä arjessa ja apua 
ongelmatilanteissa. 
Käytämme pienryhmätoimintaa joka tukee rauhallista työskentely- ja leikkirauhaa. Muokkaamme ryhmätiloja 

lasten tarpeiden ja leikkien mukaisesti, ja jokainen lapsi saa kokemuksia myönteisestä vuorovaikutuksesta ja 
kokee tulevansa hyväksytyksi ryhmässä.  
Koko talon henkilöstöllä on keskeinen rooli kiusaamisen tunnistamisessa, sen ehkäisyssä ja siihen 

puuttumisessa. Teemme työyhteisönä jatkuvasti työtä sen eteen, että kiusaamista ei esiinny. Kiusaamisen 
ehkäisy ja siihen puuttuminen nähdään työyhteisössämme laajana kokonaisuutena ja opettelemme lasten kanssa 
yhdessä sellaisia toimintamalleja, ettei kiusaamista esiinny. Kiusaamisen ehkäisyn tavoitteena on opettaa muita 
kiusaavalle lapselle myönteisiä tapoja toimia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ehkäisyn 
kannalta koemme työyhteisössämme tärkeäksi tunnistaa ja havaita ne tilanteet, joisa lapselle on kehittynyt 
vääränlaisia toimintatapoja tai hänen vuorovaikutuksensa muiden kanssa ei ole toivottavaa. Käytämme 
päiväkodissamme MiniVerso-sovittelua sekä positiivisen pedagogiikan periaatteita. Havaittuihin 
kiusaamistapauksiin puututaan välittömästi ja tapausten selvittäminen tapahtuu yhteistyössä esiopetuksen 
henkilöstön, huoltajien ja lasten kanssa. Kiusaaminen ja kiusaamisen ehkäiseminen on aina koko yhteisön asia, 
vaikka kiusaamisen kokemus onkin henkilökohtainen.  Päiväkodissa on laadittu kiusaamisen ehkäisyn 
suunnitelma. 
Esiopetukseen sisältyy koko ryhmälle yhteistä eettistä kasvatusta. Yhdessä lasten kanssa pohdimme ystävyyttä 

ja toisten kunnioittamista, ilon ja pelon aiheita, tyttönä ja poikana olemiseen liittyviä oletuksia sekä oikean ja 
väärän erottamista.  Toimimme sukupuolisensitiivisesti, tasa-arvoisesti ja tasavetaisesti lasten kanssa.   
Annamme huoltajille tietoa liittyen oppilashuollon palveluihin. 

 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus 
Otamme esiopetuksessa huomioon lasten vaihtelevat kielelliset ja kulttuuriset taustat ja valmiudet. 

Tavoitteenamme on tukea jokaisen lapsen kieli- ja kulttuuri-identiteetin kasvua sekä opettaa lapsia 
kunnioittamaan eri kieliä ja kulttuureja. Teemme yhteistyötä alueen S2 -varhaiskasvatuksen opettajan (suomi 
toisena kielenä) kanssa. Käytämme ryhmissä myös valmiita kuvia puheen tukena.  
Monikielisyyden suunnitelma laaditaan osana lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaa yhdessä lapsen 

huoltajien kanssa. Suunnitelmaan kirjataan kuvaus siitä, miten lapsen äidinkieltä ja suomen kielen kehitystä 
tuetaan. Suunnitelman toteutumista seurataan toimintavuoden aikana ja arvioidaan ennen esiopetuksen 
päättymistä.  
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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. Kasvun ja oppimisen 

tuen järjestämisen lähtökohtana ovat kunkin lapsen ja lapsiryhmän vahvuudet sekä oppimis- ja kehitystarpeet. 
Esiopetusryhmän varhaiskasvatuksen opettajalla on vastuu esiopetusryhmän ja sen jokaisen lapsen erilaisten 
lähtökohtien ja tarpeiden huomioonottamisesta esiopetuksessa. Opettaja arvioi kunkin lapsen tuen tarpeen ja 
huolehtii siitä, että lapsi saa tarvitsemansa tuen esiopetustilanteissa. 
Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Tehostettu tuki on luonteeltaan 

kokonaisvaltaisempaa ja pitkäjänteisempää ja se sisältää erilaisia tukemistapojen yhdistelmiä. Tavoitteena on 
yksilöllistää esiopetusta mm. eriyttämällä, toiminnan sisältöjä mukauttamalla, perustaitoja harjaannuttamalla ja 
lapsen itsetuntoa vahvistamalla. Lisäksi selkeä päivärytmi, vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja lapsen oman 
toiminnan ohjaus ovat tärkeitä tukimuotoja toiminnassamme. Lapsen saamat tukitoimet sekä kasvuun ja 
oppimiseen liittyvät tavoitteet kirjataan yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa lapsen esiopetuksen 
oppimissuunnitelma Leopsiin.  
 

 
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. 
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