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 - Mukavaa olla jonkun kanssa hiljaa, sanoi taikuri. 
Vai mitä? Hänen äänensä oli kuin sinistä pumpulia. 

He olivat yhdessä hiljaa hyvin kauan ja 
katselivat taivaalle syttyviä tähtikuvioita ja 
himmeänä hohtavaa linnunrataa. 

Vihdoin taikuri Dedefilus kysyi: 
- Tiedätkö miten tulee viisaaksi? 

- En, kuiskasi Kisu Pikkukuu.  

- Pitää leikkiä ja jutella. Toisten kanssa oppii uutta. 
Sitten pitää osata olla hiljaa yksin, vastasi 
Dedefilus. 

- Miksi? Kisu kuiskasi. 

- Silloin uudet asiat laskeutuvat sydämeen ja niistä 
tulee viisautta, sanoi taikuri Dedefilus ja silitti Kisu 
Pikkukuun silkkistä korvakarvaa.  
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1 Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma  

 

  

1.1 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet  

 
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on perusopetuslain mukainen Opetushallituksen antama 
valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelma laaditaan ja esi-
opetus toteutetaan. Opetussuunnitelman perusteiden laatimista ohjaavat perusopetuslaki ja -asetus, sekä 
esiopetuksen tavoitteita määrittävä valtioneuvoston asetus. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
tehtävänä on edistää laadukkaan ja yhtenäisen esiopetuksen yhdenvertaista toteutumista koko maassa. 
Uudistuksen valmistelun lähtökohtana ovat lasten kasvuympäristön ja esiopetuksen toimintaympäristön 
muutosten tuomat haasteet tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Perusteita on valmisteltu laajassa 
yhteistyössä hyödyntäen uusimpien tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia. 

Opetussuunnitelman perusteet on päätös esiopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä, huoltajien ja 
esiopetuksenhenkilöstön yhteistyöstä sekä oppilashuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen 
kuuluvan oppilashuollon tavoitteista. Esiopetus on opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuus, jossa eri osa-
alueiden tavoitteet liittyvät yhteen ja muodostavat toimintakulttuurin perustan. Tämän vuoksi 
esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet sisältää esiopetuksen tavoitteita koskevien määräysten lisäksi 
niiden ymmärtämistä avaavaa tekstiä. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet sisältävät viittauksia 
lainsäädäntöön. Viittausten tarkoituksena on selventää perustetekstin yhteyttä lainsäädännölliseen 
perustaan. Esiopetusta ohjaavista säädöksistä poiketen tässä perusteasiakirjassa käytetään oppilaasta 
esiopetukseen paremmin soveltuvana sanaa lapsi, oppimisen ja koulunkäynnin tuesta nimitystä kasvun ja 
oppimisen tuki sekä opiskelija- ja oppilashuoltolain mukaisesta opiskeluhuollosta termiä esiopetuksen 
oppilashuolto.  

 
 

 

1.2 Paikallinen opetussuunnitelma ja sen erityispiirteet  

Opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman laadinnasta ja 
kehittämisestä. Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään esiopetuksen kasvatus- ja opetustyön, 
oppilashuollon, huoltajien ja esiopetuksen yhteistyön sekä esiopetuksen muun toiminnan järjestämisestä ja 
toteuttamisesta esiopetuksen kansallisten perusteiden pohjalta. Opetussuunnitelma laaditaan siten, että se 
määrittelee, ohjaa ja tukee esiopetuksen järjestämistä kaikissa esiopetuksen yksiköissä.  

Esiopetussuunnitelma on tarkoitettu palvelemaan Kittilän kunnan päiväkodeissa ja alakouluissa esiopetusta 
ja varhaiskasvatusta. Se on tehty yhdessä esiopetuksen ja alakoulun henkilöstön kanssa.     

Valtakunnalliset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet luovat pohjan, jolle kunnallinen esiopetuksen 
opetussuunnitelma rakentuu. Opetussuunnitelma on edelleen perustana ryhmäkohtaisten 
esiopetussuunnitelmien laatimiselle, joita esiopetusryhmät käyttävät toiminnan, kehittämisen ja arvioinnin 
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pohjana ja välineenä. Suunnitelmassa on huomioitu Kittilän pohjoinen sijainti sekä alueen muut 
ominaispiirteet.    

Tämän esiopetukselle laaditun suunnitelman tavoitteena on luoda raamit ja perusteet yksiköissämme 
tapahtuvaa kasvatusta ja opetusta varten. Suunnitelma on laadittu siten, että ryhmät voivat 
kokonaisvaltaisen oppimisnäkemyksen mukaisesti suunnitella ja toimia lasten tarpeiden ja kiinnostusten 
pohjalta esiopetusryhmässä. Jokaiselle lapselle laaditaan lapsen oma esiopetussuunnitelma jota päivitetään 
toimintakauden aikana.  

Olemme yhdessä pohtineet arvopohjan, jolle kasvatus ja opetus päiväkodeissamme ja kouluissamme 
rakentuu: kohtaamme lapsen aktiivisena toimijana ja oppijana, annamme lapselle turvallisen kasvu- ja 
oppimisympäristön, tuemme sosiaalista kasvua ja kehitystä, luomme mahdollisuuksia kokonaisvaltaiseen ja 
monipuoliseen toimintaan liikkumalla, tutkimalla ja tekemällä. Painotamme lapsen osallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä sekä yhdenvertaisuutta. Turvallisuus ja myönteisyys näkyvät tavassamme toimia ja kohdata 
lapsi (vrt. Kunnan Varhaiskasvatussuunnitelman arvopohja)  

Esiopetuksen pedagoginen suunnittelu pohjautuu kunkin lapsen tietoihin, taitoihin sekä vahvuuksiin. 
Autamme lasta omaksumaan valmiuksia, kykyjä ja taitoja toimia elämän eri tilanteissa erityisesti  
vuorovaikutuksessa toisten kanssa.  

 

2. Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet  

Esiopetus on tärkeä ajanjakso lapsen elämässä. Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla on 
mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Leikkiessään ja toimiessaan erilaisissa oppimisympäristöissä 
lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla. Esiopetuksessa lapsilla on tilaisuuksia 
monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen. Tavoitteena on, että lapset 
oppivat arvostamaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja omaa ainutlaatuisuuttaan.  

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen 
kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetuksen 
keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Toimintaa suunnitellaan 
lapsilähtöisesti ja sen tehtävä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa, käsitystä itsestään oppijana ja 
rakentaa hyvää itsetuntoa. Esiopetusta kehitetään inkluusion periaatteiden mukaisesti. Esiopetuksella on 
suuri merkitys lasten kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa, tuen antamisessa ja 
samalla vaikeuksien ehkäisemisessä.  

2.1 Esiopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet  

Huoltaja vastaa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan 
toimintaan. Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä 
vuonna esiopetusta. Esiopetusta voidaan järjestää päiväkodeissa ja kouluissa. Esiopetuksen järjestämistä 
ohjaavat velvoitteet perustuvat Suomen perustuslakiin, perusopetuslakiin ja -asetukseen ja sen nojalla 
annettuun valtioneuvoston asetukseen, oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin sekä esiopetuksen 
opetussuunnitelman perusteisiin. Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää 
perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 
terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Opetuksen järjestämisessä on 
otettava huomioon myös velvoitteet, jotka tulevat muusta lainsäädännöstä sekä kansainvälisistä 
sopimuksista, joihin Suomi on sitoutunut. Tällaisia ovat muun muassa yhdenvertaisuuslaki, tasa-arvolaki, 
Euroopan ihmisoikeuksien sopimus ja YK:n lapsen oikeuksien sopimus.  
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Esiopetuksen opetuskieli on joko suomi tai ruotsi. Opetuskielenä voi olla myös saame, romani tai 
viittomakieli. Lisäksi osa opetusta voidaan antaa muulla kuin edellä mainituilla perusopetuslain mukaisilla 
opetuskielillä, jos se ei vaaranna lasten mahdollisuuksia seurata opetusta.  

Perusopetuslain mukaan esiopetuksen tavoitteena on osaltaan tukea lasten kasvua ihmisyyteen ja eettisesti 
vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Laissa 
säädetään, että esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. 
Esiopetuksella on myös sivistystehtävä ja tasa-arvoisuuden edistämisen tehtävä ja opetuksen tulee turvata 
riittävä yhdenvertaisuus koko maassa. Opetuksen ja kasvatuksen tarkemmista tavoitteista säädetään 
valtioneuvoston asetuksessa.  

Esiopetus kestää yleensä yhden lukuvuoden, ja sitä annetaan vähintään 700 tuntia. Esiopetusta 
järjestettäessä otetaan huomioon, että opetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää muita 
varhaiskasvatuspalveluja.  

Esiopetus toteutetaan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditun paikallisen 
opetussuunnitelman mukaisesti. Esiopetuksessa otetaan myönteisellä tavalla huomioon lasten erilaiset 
kielelliset, kulttuuriset, katsomukselliset ja uskonnolliset taustat. Lasten mielipiteitä kuunnellaan ja heidän 
identiteettiensä kehittymistä tuetaan.  

Esiopetusta koskeva lainsäädäntö korostaa huoltajien osallisuutta. Huoltajilla on oikeus saada tietoa 
esiopetuksen tavoitteista ja toiminnasta jo ennen esiopetukseen ilmoittautumista sekä lapsensa esi-
opetuspäivästä esiopetuksen aikana. Huoltajien mielipiteitä ja tietoja kuullaan sekä heidän antamaansa 
palautetta hyödynnetään esiopetuksen kehittämisessä.  

Esiopetus, opetuksessa käytettävät oppimateriaalit ja välineet sekä tarvittava oppilashuolto ovat 
maksuttomia. Lapsille on tarjottava jokaisena esiopetuspäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty, 
täysipainoinen, maksuton ateria, ja ruokailutilanteen on oltava ohjattu.  

 Esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Turvallisuus otetaan 
huomioon oppimisympäristöissä ja kaikessa esiopetuksen toiminnassa. Lasten kokeman turvallisuuden 
perustana ovat keskinäiseen kunnioitukseen ja huolenpitoon perustuva toimintakulttuuri ja esiopetukseen 
soveltuvat oppimisympäristöt.  

  
2.2 Esiopetuksen tehtävä osana oppimispolkua  

On tärkeää, että varhaiskasvatus, siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lasten kasvun ja 
oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Laadukkaankokonaisuuden lähtö-kohtana 
on, että opettajat sekä muu henkilöstötuntevat oppimisen polun eri vaiheet, niiden keskeiset tavoitteet, 
ominaispiirteet ja käytännöt.  

Esiopetus on tavoitteellista toimintaa. Esiopetuksen tavoitteena on edistää lasten kehitys- ja 
oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten 
oppimiskokemusten avulla.  

Esiopetus toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Yksilöllisesti pohditut tavoitteet hyödyttävät lasten 
kasvua ja oppimista. Opettaja keskustelee kunkin lapsen yksilöllisistä tarpeista, toiveista ja oppimisen 
tavoitteista lapsen ja hänen huoltajansa kanssa. Esiopetuksen henkilöstö ottaa nämä tarpeet ja toiveet 
huomioon opetusta suunniteltaessa sekä oppimisympäristöjen kehittämisessä. Tavoitteellisuuden 
lisäämiseksi opettaja laatii yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa kullekin lapselle oppimissuunnitelman.   
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Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten 
mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä. Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä esiopetuksen 
toiminnassa.   

Esiopetuksessa havainnoidaan ja tuetaan kunkin lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä 
hänen tietojensa ja taitojensa kehittymistä. Tavoitteena on lapsen minäkäsityksen vahvistaminen 
arvostavan vuorovaikutuksen, monipuolisten oppimiskokemusten sekä kannustavan palautteen avulla.   

Esiopetuksen aikana lapset tutustuvat lähiympäristöön, sen ihmisiin ja luontoon sekä näiden 
moninaisuuteen. Leikillä ja mielikuvituksen käytöllä on tärkeä merkitys lasten myönteisen kehityksen sekä 
uusien tietojen ja taitojen opettelun kannalta. Esiopetus tarjoaa lapsille tilaisuuksia vuorovaikutukseen, 
ilmaisun eri muotoihin ja uusiin kokemuksiin. Lasten mielenkiinnon kohteisiin tutustutaan yhdessä 
erilaisissa oppimisympäristöissä. Näin lapsille avautuu mahdollisuuksia ystävyyteen, oppimisen iloon ja 
uusiin kiinnostuksen kohteisiin.  

  
2.3 Arvoperusta  

Esiopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen 
ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon 
otetuksi ja ymmärretyksi yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä. Lapsilla on oikeus oppia sekä rakentaa käsitystään 
itsestään ja maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti.  

Lasten erilaisuutta sekä erilaisia tapoja toimia ja oppia arvostetaan. Lasten käsityksiä ja mielipiteitä 
pidetään tärkeinä, ja he osallistuvat oppimisympäristöjen rakentamiseen sekä edellytystensä mukaan 
toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Lapsia rohkaistaan yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen.  

Kittilässä tarjotaan lapsen yksilöllisistä kehitys- ja oppimistarpeista lähtevää laadukasta esiopetusta, johon 
pyritään esiopetuksen jatkuvalla kehittämisellä ja arvioinnilla. Etusijalle tässä opetussuunnitelmassa 
asetetaan lapsen rooli aktiivisena oppijana, sekä luodaan pohjaa lapsen elinikäiselle oppimiselle. 
Tavoitteena on vahvistaa lapsen myönteistä ja tasapainoista minäkuvaa. Esiopetuksen henkilöstön ja 
huoltajien yhteistyö auttaa turvaamaan lasten hyvinvointia. Henkilöstön avoin ja kunnioittava 
suhtautuminen erilaisiin perheisiin sekä kotien erilaisiin katsomuksiin, uskontoihin, perinteisiin ja 
kasvatusnäkemyksiin on rakentavan vuorovaikutuksen ja opetuksen perusta  

Esiopetus antaa aineksia tunteiden ja ajattelun kehittymiseen, sekä toisten huomioon ottamiseen. Lapsi saa 
harjoitella sosiaalisia taitojaan saman ikäisten lasten muodostaman vertaisryhmän turvallisessa ilmapiirissä 
aikuisten antaman tuen, ohjauksen ja mallien avulla. Tärkeintä on, että lapsella säilyy oppimisen ilo, 
luovuus, innostus, kokeilunhalu ja rohkeus.  

  

2.4 Oppimiskäsitys  

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan 
lapset 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 lastenoma toiminta ja luottamus 
omiin mahdollisuuksiinsa oppijana. Lisäksi lastentahdolla ja kehittyvällä taidolla toimia yhdessä on 
merkitystä oppimiselle. Lapset oppivat esiopetuksessa leikkien, liikkuen, tutkien, erilaisia työtehtäviä 
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tehden, itseään ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa toiminnassa. Myönteiset tunnekokemukset, ilo ja 
uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista.   

Uusien asioiden oppiminen edellyttää tietojen ja taitojen liittämistä aikaisemmin opittuun. Oppiminen on 
kokonaisvaltaista ja siihen liittyvät elämykset ja tunteet. Oppimisen ilo, kannustava palaute, myönteiset 
kokemukset ja vuorovaikutteisuus ovat tärkeitä lapsen myönteisen minäkuvan kehittymiselle.  

Jokaisen lapsen kehittyminen on ainutlaatuista ja yksilöllistä. Kuusivuotias lapsi on utelias, aktiivinen tutkija 
ja leikkijä. Hän leikkii ja toimii mielellään ryhmässä. Hänen yhteistyötaitonsa kehittyvät ja kyky huomioida 
toisten tunteita kasvaa. Lapselle alkaa kehittyä käsitys sääntöjen yleistettävyydestä ja ryhmässä 
toimimisesta. Kuusivuotiaiden tunteet ailahtelevat. Hän kokee olevansa välillä iso ja välillä pieni.  

  

2.5 Laaja-alainen osaaminen esiopetuksessa  

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa 
kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. 
Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi elämän. Se vahvistuu 
vähitellen oppimisen polun aikana eri tiedon- ja taidonaloihin liittyvässä opiskelussa sekä arjen toiminnassa 
ja vuorovaikutuksessa. Laaja-alaisen osaamisen tarve korostuu ympäröivän maailman muuttuessa. 
Ihmisenä kasvaminen, opiskelu ja työn teko sekä kansalaisena toimiminen edellyttävät nyt ja 
tulevaisuudessa laaja-alaista, tiedon alarajat ylittävää osaamista.  

Laaja-alaisen osaamisen kehittämisen tehtävä otetaan huomioon kaikessa esiopetuksen toiminnassa: 
toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä kehitettäessä sekä kasvatus- ja opetustyössä. Tehtävä perustuu 
valtioneuvoston asetuksen periaatteelle tarkastella opetusta kokonaisuutena. Sen toteutuminen edellyttää 
suunnitelmallista työskentelyä ja tavoitteiden toteutumisen arviointia sekä esi- ja perusopetuksen 
yhteistyötä.  

Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen edistää lasten kasvua yksilöinä ja yhteisönsä jäseninä. Osaamisen 
osa-alueet tukevat valmiutta suuntautua elinikäisen oppimisen polulle ja luovat pohjaa kestävän 
elämäntavan omaksumiselle. Esiopetuksessa painopisteenä ovat kestävän elämäntavan sosiaaliset ja 
kulttuuriset näkökulmat. Opeteltavia tietosisältöjä enemmän vaikuttaa se, miten esiopetuksessa 
työskennellään, millaisiksi oppimisympäristöt rakennetaan sekä miten lasten oppimista ja hyvinvointia 
tuetaan.  

Esiopetuksen toiminnan tavoitteena on, että laaja-alainen osaaminen näkyy kaikessa esiopetuksen 
toiminnassa: 

- Lasten oman ajattelun ja oppimisen edistäminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten 
ihmisten kanssa.  

- Lapset harjoittelevat yhteistoiminnallisuutta, arjen taitoja, itsestä huolehtimista ja 
sovittelutaitoja. Asioita harjoitellaan ilmaisemaan eri tavalla: sanallisesti, numeerisesti, 
kuvallisesti tai muiden symbolijärjestelmien avulla.  

- Liikunta ja ilmaisu näkyvät arjessa aktiivisesti.  
- Tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen yleistyy ja taitoja harjoitellaan yhdessä toisten 

esioppilaiden ja aikuisten kanssa.  
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Oleellista on, että lapset kokevat olevansa osallisia toiminnassa, ja heitä kuunnellaan aidosti. Esiopetuksen 
toimintaympäristö on hyväksyvä, suvaitsevainen ja kannustava. Vuorovaikutus ja ilmapiiri rohkaisevat lasta 
tutkimaan, kokeilemaan, etsimään ratkaisuja ja oppimaan.  

Ajattelu ja oppiminen   

Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa ja muodostavat perustan muun osaamisen 
kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Tiedon määrä ja sen nopea uudistuminen edellyttävät taitoja 
uuden omaksumiseen sekä oman oppimisen ohjaamiseen. Tiedon jäsentäminen ja uuden luominen 
edellyttävät luovaa ja kriittistä ajattelua.  
 
Esiopetuksen tehtävä on rohkaista ja auttaa lapsia kehittämään ajattelun ja oppimisentaitojaan sekä 
vahvistaa lasten luottamusta omaan osaamiseensa. Lasten muistin ja mielikuvituksen kehittymistä tuetaan 
esimerkiksi lorujen, musisoinnin ja draamatoiminnan avulla. Leikin, pelien ja erilaisten ongelmanratkaisu- ja 
tutkimustehtävien käyttö tarjoaa lapsille elämyksiä sekä oivaltamisen ja uuden löytämisen iloa. 
Monipuolinen liikkuminen ja havaintomotoriset harjoitukset tukevat lasten oppimista. Lapsia kannustetaan 
kokeilemaan ja opettelemaan myös heille vaativia asioita ja heitä ohjataan kysymään ja kyseenalaistamaan. 
Heitä rohkaistaan iloitsemaan onnistumisista ja kannustamaan toisia sekä samalla olemaan 
lannistumatta epäonnistumisista. Toimintaa dokumentoidaan, siitä keskustellaan, ja sen onnistumista 
pohditaan yhdessä lasten kanssa. Samalla autetaan lapsia havaitsemaan edistymistään ja oppimistaan.  

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu   

Vuorovaikutustaidoilla sekä kyvyllä ilmaista itseään ja ymmärtää muita on tärkeä merkitys yksilön 
toimintakyvylle ja hyvinvoinnille kulttuurisesti monimuotoisessa maailmassa. Taito kuunnella, tunnistaa ja 
ymmärtää eri näkemyksiä kuuluu hyvään vuorovaikutukseen ja kulttuuriseen osaamiseen. Myönteisten 
ihmissuhteiden luominen, ongelmatilanteiden rakentava ratkaiseminen ja sovittelu edellyttävät 
yhteistyötaitoja. Esiopetuksen tehtävä on tarjota lapsille mahdollisuuksia harjoitella vuorovaikutus- ja 
ilmaisutaitoja turvallisesti vertaisryhmän ja lähiyhteisön aikuisten kanssa. Lapsia rohkaistaan tutustumaan 
toisiin ihmisiin ja toimimaan heidän kanssaan. Juhlat, leikit ja yhteistyöhön perustuva toiminta luovat 
mahdollisuuksia harjoitella käyttäytymistä eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Lasten kokoukset 
edistävät lasten sovittelutaitoja ja parantavat kykyä ratkaista arjen riitatilanteita itsenäisestikin. Lapsia 
kohdellaan arvostavasti ja heitä ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. Lasten kanssa tutustutaan 
lähiympäristöön ja sen kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Lapsia ohjataan arvostamaan oman ja toisten 
perheiden perinteitä ja tapoja. Lasten kielitietoisuuden kehittymistä tuetaan ja heitä rohkaistaan 
ilmaisemaan itseään erikeinoin.   

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot   

Itsestä huolehtiminen, terveyteen ja turvallisuuteen sekä arjen teknologian hallintaan liittyvät taidot ovat 
tärkeitä kaikille. Kyse on yksilön hyvinvoinnista sekä kestävään elämäntapaan sitoutumisesta; vahvistaa 
lasten hyvinvointiin liittyviä taitoja sekä ohjata heitä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia 
valintoja. Esiopetuksessa tuetaan lasten myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen. Lapsia ohjataan 
edellytystensä mukaan huolehtimaan itsestään, toisista, omista tavaroista ja yhteisestä ympäristöstä. 
Opetuksessa ja yhteistyössä huoltajien kanssa käsitellään lasten arki-elämän rytmiä sekä ruokailun ja levon 
merkitystä. Erityisesti kiinnitetään huomiota monipuoliseen ja riittävään liikuntaan lasten hyvinvoinnin ja 
oppimisen edellytyksenä. Lasten kanssa pohditaan heidän hyvää oloaan edistäviä ja haittaavia tekijöitä. 
Lapsia ohjataan toimimaan turvallisesti lähiliikenteessä. Heitä ohjataan pyytämään ja hakemaan apua 
tarvittaessa. Lasten kanssa kokeillaan teknologisia ratkaisuja ja harjoitellaan laitteiden ja välineiden 
turvallista käyttöä.  
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Monilukutaito   

Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Se liittyy kiinteästi 
ajattelun ja viestinnän taitoihin ja kykyyn hankkia, muokata, tuottaa, esittää, arvioida ja arvottaa tietoa 
erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Tietoa voidaan tuottaa ja esittää sanallisten, kuvallisten, numeeristen 
tai muiden symbolijärjestelmien tai näiden yhdistelmien avulla. Monilukutaito sisältää erilaisia lukutaitoja, 
kuten peruslukutaidon, numeerisen lukutaidon, kuvalukutaidon ja medialukutaidon. Monilukutaitoon liittyy 
laaja tekstikäsitys, jonka mukaan tekstit voivat olla muun muassa kirjoitettuja, puhuttuja, audiovisuaalisia 
tai digitaalisia. Monilukutaidon eri osa-alueet ovat yksilön, ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen, 
yhteiskunnan, kansalaisuuden ja työelämän näkökulmasta keskeisiä perustaitoja. Monilukutaidon 
kehittyminen luo perustaa muulle oppimiselle ja opiskelulle. Monilukutaidon kehittyminen alkaa jo 
varhaislapsuudessa ja jatkuu koko elämän ajan. 

Esiopetuksen tehtävä on tukea lasten monilukutaidon kehittymistä yhteistyössä huoltajien kanssa:  

- Lapsia kannustetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan erilaisia viestejä. Niiden avulla 
opetellaan ilmaisua ja vuorovaikutusta ja niiden herättämiin ajatuksiin ja tunteisiin eläydytään 
yhdessä.  

- Lasten kuva-lukutaidon, kirjoittamisen, lukemisen ja numeerisenlukutaidon sekä 
medialukutaidon kehittymistä tuetaan.  

- Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset tarvitsevat aikuisen mallia sekä rikasta 
tekstiympäristöä, lasten tuottamaa kulttuuria sekä lapsille soveltuvia kulttuuripalveluja, kuten 
elokuvia, leikkiloruja ja musiikkia.  

- Lasten osallisuus vahvistuu monilukutaidon kehittymisen myötä. Samalla lasten maailma 
avautuu, jäsentyy ja saa uusia merkityksiä.  

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen   

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on tärkeä kansalaistaito. Sitä tarvitaan lasten ja perheiden 
arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Se on osa 
monilukutaitoa sekä media- ja opiskelutaitoja, joita tarvitaan opiskelussa ja työelämässä. Esiopetuksen 
tehtävä on kotien rinnalla edistää lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista. Opetuksessa tutustutaan 
erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, palveluihin ja oppimista edistäviin peleihin. Tieto- ja 
viestintäteknologian avulla tuetaan lasten vuorovaikutustaitoja, oppimisen taitoja sekä vähitellen 
kehittyvää kirjoitus- ja lukutaitoa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa itse edistävät lasten luovan ajattelun 
ja yhteistoiminnan taitoja. Lapsia ohjataan omaksumaan turvallisia ja ergonomisia käyttötaitoja.  

Osallistuminen ja vaikuttaminen  

Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustaa demokraattiselle ja kestävälle 
tulevaisuudelle. Tämä edellyttää yksilöltä taitoa ja halua osallistua yhteisön toimintaan sekä luottamusta 
omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen ja osallisuus omaan 
elämäänsä vaikuttavissa asioissa. Esiopetuksessa kunnioitetaan näitä demokratian toteutumisen keskeisiä 
periaatteita. Tehtävänä on tukea lasten vähitellen kehittyviä osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. 

Esiopetuksen toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä lasten, henkilöstön ja 
huoltajien kanssa. Näin lapset oppivat samalla hahmottamaan yhteisten sääntöjen, sopimusten ja 
luottamuksen merkitystä. Lasten arvostava kohtaaminen, heidän ajatustensa kuunteleminen ja yhdessä 
toisten lasten ja aikuisten kanssa toimiminen vahvistavat lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. 
Lapsia kannustetaan auttamaan toisia ja pyytämään tarvittaessa apua. Lasten on tärkeä saada kokea ja 
tietää, että he lapsina ovat oikeutettuja aikuisten apuun ja suojeluun.   
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Lapset ja huoltajat osallistuvat esiopetuksen suunnitelmien laatimiseen, toteuttamiseen ja arviointiin 
yhdessä henkilöstön kanssa. Lapsi on aktiivinen ja vastuullinen toimija, jonka mielipiteitä arvostetaan.  

Syksyisin tehdään Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (liite 1) yhdessä huoltajien ja lapsen kanssa. 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma siirtyy esiopetukseen ja on hyvänä pohjana esiopetuksen 
oppimissuunnitelmaa laadittaessa ja arvioitaessa. Yhteisissä keskusteluissa huoltajien kanssa sovitaan 
kasvatustavoitteista, toimintaperiaatteista sekä kunkin lapsen henkilökohtaisista esiopetuksen tavoitteista 
sekä esiopetusryhmän merkityksestä lapsen ryhmätaitojen oppimiselle. Lapsi on mukana keskustelussa ja 
tuo omia ajatuksiaan, toiveitaan ja mielipiteitään esille. Huoltajat voivat haastatella lasta kotona ”Minä 
esikoululaisena”- lomakkeen avulla, jolloin lapsen ääni oppimissuunnitelman pohjaksi tulee monipuolisesti 
kuulluksi (liite 2).   

  

3. Kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri  

Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutuva tapa toimia, joka kehittyy esiopetus-
yhteisön vuorovaikutuksessa. Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat esiopetusta koskevat säädökset 
sekä opetussuunnitelman perusteissa ja paikallisissa suunnitelmissa määritellyt arvot, oppimiskäsitys sekä 
esiopetusta koskevat tavoitteet. Sitä muovaavat myös johtamisrakenteet ja käytännöt, henkilöstön 
ammattitaito sekä käytettävissä olevat tilat, välineet ja materiaalit. Toimintakulttuuri näkyy 
esiopetusyhteisön vuorovaikutuksessa, ilmapiirissä sekä pedagogisissa käytännöissä ja vaikuttaa aina lasten 
kohtaamaan esiopetuksen laatuun. Hyvä toimintakulttuuri edistää oppimista ja hyvinvointia 
esiopetusyhteisössä.  

Toimintakulttuuria arvioidaan ja kehitetään siten, että se tukee esiopetuksen tavoitteiden toteutumista. 
Kehittämisessä otetaan huomioon, että toimintakulttuuriin vaikuttavista seikoista osa on kirjoitettuja ja 
tiedostettuja, osa tiedostamattomia ja joskus myös tahattomia. Toimintakulttuuri vaikuttaa sen piirissä 
oleviin riippumatta siitä, tunnistetaanko sen merkitys ja vaikutukset vai ei. Lasten kanssa työskentelevien 
aikuisten on tärkeä tiedostaa, että heidän tapansa toimia ja olla vuorovaikutuksessa välittyy mallina 
lapselle. Toimintakulttuurin kehittäminen edellyttää toimintatapojen ja pedagogiikan johtamista, 
henkilöstön ja lasten osallisuuden turvaamista ja sitoutuneisuutta yhteisiin toimintatapoihin. Vastuu 
kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä ja esiopetusta johtavilla henkilöillä. Toimintakulttuuria kehitetään 
muun muassa kokeilemalla monipuolisia työtapoja, uusia ratkaisuja oppimisympäristöihin sekä kehittämällä 
ammatillista osaamista yhteistyöverkostoissa. Järjestelmällinen itsearviointi ja jatkuva kehittäminen ovat 
luonteva osa esiopetuksen arkea.  

Esiopetuksen toimintakulttuuri edistää kaikkien esiopetusyhteisössä toimivien oppimista. Esiopetusyhteisö 
kannustaa kokeilemaan, yrittämään ja erehtymään sekä havaitsemaan asioiden positiivisia puolia. 
Onnistumisista ja oivalluksista iloitaan yhdessä. Erilaiset tapahtumat, retket ja juhlat värittävät 
esiopetuksen kulttuurista vuodenkiertoa.   

 

3.2 Oppimisympäristöt esiopetuksessa 

Oppimisympäristöillä tarkoitetaan esiopetuksessa tiloja, paikkoja, välineitä, yhteisöjä ja käytäntöjä, jotka 
tukevat lasten kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesti 
monitahoisia ja joustavia kokonaisuuksia. Ne tarjoavat mahdollisuuksia leikkiin, luoviin ratkaisuihin ja 
asioiden monipuoliseen tarkasteluun lapsia motivoivia ja toiminnallisia työtapoja käyttäen. Kehittämistä 
ohjaavat näissä perusteissa määritellyt arvoperusta, oppimiskäsitys sekä toimintakulttuurin kehittämiselle 
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asetetut tavoitteet. Lisäksi otetaan huomioon lasten osaaminen, heidän kiinnostuksen kohteensa ja 
yksilölliset tarpeensa. 

Oppimisympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä. Ne tarjoavat myös mahdollisuuksia leikkiä ja 
työskennellä rauhassa ja kiireettömässä ilmapiirissä. Oppimisympäristöissä kiinnitetään huomiota 
ergonomiaan, ekologisuuteen, esteettisyyteen, esteettömyyteen ja sekä tilojen valaistukseen, sisäilman 
laatuun, siisteyteen ja viihtyisyyteen. Oppimisympäristöjä kehitetään niin, että ne edistävät 
vuorovaikutusta ja yhteisöllistä tiedon rakentumista. 

Yhteisesti sovitut säännöt ja toimintatavat luovat ilmapiiriltään turvallisen ja muita kunnioittavan 
oppimisympäristön. Monipuoliset oppimisympäristöt tukevat lasten aktiivisuutta, terveen itsetunnon ja 
sosiaalisten taitojen kehittymistä sekä oppimaan oppimisen taitoja ja tasa-arvoa. Lapset osallistuvat 
oppimisympäristöjen rakentamiseen. Heidän ideansa ja tuotoksensa näkyvät oppimisympäristöissä. Tämä 
tukee lasten osallisuutta ja antaa heille onnistumisen kokemuksia sekä vahvistaa vuorovaikutusta 
vertaisryhmän kanssa. 

Oppimisympäristöinä käytetään ulko- ja sisätiloja, lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä. Esiopetuksessa 
käytetään ja sovelletaan myös tieto-ja viestintäteknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi 
hyödynnetään eri yhteistyökumppaneiden, kuten kirjasto-, kulttuuri-ja liikuntatoimen tarjoamia 
mahdollisuuksia. Lasten omia leikkikaluja, tieto-ja viestintäteknologisia laitteita ja muita välineitä voidaan 
käyttää huoltajien kanssa sovituilla tavoilla. Tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat lapsille 
kokonaisvaltaisen oppimaiseman ja kannustavat aktiiviseen, yhteisölliseen ja itsenäiseen oppimiseen. 

Kittilässä esiopetusta toteutetaan erilaisissa ympäristöissä, jolloin lapsen elinympäristöön läheisesti 
kuuluvat elementit näkyvät niin päivittäisessä työskentelyssä, kuin käsiteltävissä teemoissakin. Luonto on 
lähellä ja sitä hyödynnetään monipuolisesti oppimisympäristönä. Luonnossa retkeillään, opitaan  
ympäristötaitoja, lasketaan ja leikitään. Digitaaliset oppimisympäristöt herättävät lapsessa uteliaisuutta ja 
kehittävät lasten teknologiaosaamista sekä tulevaisuuden kansalaistaitoja. Aikuisen tehtävä on luoda 
suotuisa, mahdollistava oppimisympäristö sekä innostaa ja ohjata lasta. 
 
Hyvä oppimisympäristö on myös turvallinen, esteettinen ja antaa tilaa lapsen omalle toiminnalle. Lapset 
osallistuvat oppimisympäristön arviointiin, suunnitteluun, rakentamiseen ja kehittämiseen. Heidän 
kiinnostuksenkohteensa ja ideansa näkyvät oppimisympäristössä. Ympäristössä huomioidaan lasten 
erilaiset oppimistyylit ja yksilölliset tarpeet. Ympäröivä luonto, rakennettu ja kulttuurihistoriallinen 
ympäristö sekä Kittilän omat kulttuuripalvelut tarjoavat lapselle mahdollisuuden laajentaa käsitystä 
lähiympäristöstä, kotikunnasta ja yhteiskunnasta perinteitä kunnioittaen. Retket ja vierailut tarjoavat  
monipuolisia kokemuksia, kohtaamisia, onnistumisia ja elämyksiä. 
 
Turvallisessa ja monipuolisessa oppimisympäristössä vuorovaikutus on toista kunnioittavaa ja erilaisuus 
hyväksyttävää. Ilmapiiri on lasta kannustava ja rohkaiseva, ja se saa jokaisen tuntemaan itsensä arvokkaaksi 
ja tärkeäksi niin yksilönä kuin vertaisryhmän jäsenenä. Oppimisympäristössä huomioidaan lasten erilaiset  
oppimistyylit ja yksilölliset tarpeet.  
 
 

3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa 

 

Yhteistyön tavoitteina on esiopetuksen, muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johdonmukaisen, 
lapsen kasvua ja oppimista tukeva jatkumo. Yhteistyöllä varmistetaan esiopetuksen laatua sekä 
vahvistetaan lasten ja huoltajien osallisuutta. Yhteistyön tulee olla suunnitelmallista. Yhteistyötä kehitetään 
ja arvioidaan yhdessä opetuksen järjestäjän johdolla. 
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Yhteistyö esiopetuksessa 
 
Oppimisen polun eri vaiheiden tavoitteiden ja käytäntöjen tunteminen on laadukkaan opetuksen perusta. 
Esiopetuksen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön yhteistyöllä opetussuunnitelmien 
laatimisessa ja kehittämisessä edistetään niiden laatua. On tärkeää, että varhaiskasvatuksen, esiopetuksen 
ja alkuopetuksen henkilöstöllä on mahdollisuus tutustua toistensa toimintaan ja oppimisympäristöihin 
käytännössä. Kasvun ja oppimisen tukemiseksi tulee opetuksen ja tuen käytäntöjen olla yhdenmukaisia. 
 
Esiopetuksen henkilöstö tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa lasten 
hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen tukemiseksi. Lasten kasvun ja oppimisen tuen sekä esiopetuksen 
oppilashuollon käytäntöjä arvioidaan ja kehitetään monialaisessa yhteistyössä. 
 
Esiopetuksen henkilöstön yhteistyöllä lähiympäristön toimijoiden kanssa edistetään oppimisympäristöjen 
monipuolisuutta. Näin lasten oppimisympäristöt avautuvat ympäröivään yhteisöön ja maailmaan. 
Henkilöstön keskinäinen yhteistyö on välttämätöntä opetuksen laadun ja esiopetusyhteisön hyvinvoinnin 
kannalta. Lasten yhteistyötaitojen vahvistaminen on yksi keskeisistä esiopetuksen tavoitteista. 
Opetuksessa käytetään erilaisia yhteistyömuotoja ja pienryhmätoimintaa. Lapsia kannustetaan ja ohjataan 
toimimaan ryhmän jäsenenä ja kehittämään omia yhteistyötaitojaan. Lapsia kuullaan toiminnan 
suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin yhteydessä heille sopivalla tavalla. 
 
Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 
 
Vastuu huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisestä on opetuksenjärjestäjällä. Yhteistyön 
lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen sekä osapuolten tasa-arvoinen vuorovaikutus ja keskinäinen 
kunnioitus. Yhteistyö edellyttää henkilöstön aloitteellisuutta sekä henkilökohtaista vuorovaikutusta 
huoltajien kanssa. Yhteistyössä otetaan huomioon perheiden moninaisuus, yksilölliset tarpeet ja 
huoltajuuteen liittyvät kysymykset. Yhteistyössä hyödynnetään eri viestintävälineitä ja käytetään tarpeen  
mukaan tulkkia tai kieliavustajaa. 
 
Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö tarjoaa myös mahdollisuuksia huoltajien väliselle keskustelulle. 
Huoltajien kokemukset lastensa aiemmasta kasvuympäristöistä, kehityksestä, oppimisesta ja mielenkiinnon 
kohteista otetaan huomioon. Opettaja keskustelee kunkin lapsen huoltajan kanssa perheen ja esiopetuksen 
arvoista, kasvatuskäytännöistä ja tavoitteista. Lasten ja huoltajien näkemyksiä otetaan huomioon 
opetuksen toteuttamisessa ja lapsikohtaisen oppimissuunnitelman laatimisessa. 
 
Lisäksi huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua ja osallistua lapsensa esiopetuspäivään. Keskustelulle 
huoltajien kanssa varataan riittävästi aikaa. Huoltajien kieli-ja kulttuuritietoutta sekä muuta 
asiantuntemusta voidaan hyödyntää esiopetuksen toteuttamisessa. Huoltajien kanssa keskustellaan lasten 
kasvun ja oppimisen etenemisestä. Erityisen tärkeää yhteistyö huoltajien kanssa on lasten kasvun ja 
oppimisen tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa. 
 
Huoltajien annetaan tietoa kuljetuksista ja oppilashuollosta esiopetuksen aikana sekä lapsille esiopetuksen 
lisäksi tarjolla olevista muista palveluista. Huoltajien ja lasten palaute otetaan huomioon opetusta tuen 
muotoja ja toimintakulttuuria kehitettäessä. 
Huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä henkilöstö ja huoltajat toimivat yhdessä lapsen hyvinvoinnin ja 
oppimisen turvaamiseksi. Se kehittyy jatkumona varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja kouluun. Yhteistyö 
on arvostavaa, monipuolista ja aktiivista. Huoltajille tarjotaan mahdollisuus tutustua ja vaikuttaa 
esiopetuksen toteuttamiseen ja sisältöön päivittäisen vuorovaikutuksen, henkilökohtaisten keskustelujen ja 
huoltajille järjestettyjen tilaisuuksien kautta. 
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Yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla. Yhteistyöllä luodaan pohjaa myöhemmälle kodin ja 
koulun yhteistyölle. Yhteistyörakenteiden toimivuutta ja riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti yhdessä 
huoltajien kanssa. Esiopetuksen järjestämisen arviointiin huoltajat voivat osallistua mm. asiakaspalautteen 
kautta. Esiopetusvuoden aikana huoltajilla on oikeus vähintään kahteen henkilökohtaiseen lapsen 
esiopetuksen oppimissuunnitelmaa koskevaan keskusteluun lapsen esiopettajan kanssa.  
 
 
 
 
Yhteistyö siirtymävaiheissa 
 
Siirtyminen kotoa tai aiemmasta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kouluun ovat 
lapsille tärkeitä elämänvaiheita. Onnistunut siirtyminen edistää lasten turvallisuuden tunnetta ja 
hyvinvointia sekä heidän kasvu- ja oppimisedellytyksiään. Siirtymävaiheiden käytäntöjen tulee olla 
suunnitelmallisia. On tärkeää, että paikallisissa varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevissa 
suunnitelmissa on yhtenäinen linja siirtymävaiheisiin liittyvistä käytännöistä. Käytäntöjä arvioidaan ja 
kehitetään henkilöstön yhteistyössä. Huoltajilta saatu palaute otetaan kehittämisessä huomioon. 
Opetuksen järjestäjä luo yhteistyön ja tiedon siirron käytänteet, joiden avulla lasten siirtyminen kotoa tai 
aiemmasta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja sieltä perusopetukseen tapahtuu mahdollisimman 
joustavasti lasten kasvua ja oppimista tukevalla tavalla. Tavoitteena on, että opetuksen, oppimisen tuen 
sekä oppilashuollon järjestämisen kannalta keskeinen tieto siirtyy lapsen siirtyessä yksiköstä toiseen tai 
koulutusasteelta toiselle. Tiedon siirrossa noudatetaan voimassa olevia säännöksiä. 
Esiopetuksen tai perusopetuksen siirtymävaiheissa ja erityisesti poikkeuksellisesta aloittamisajankohdasta 
päätettäessä hyödynnetään aikaisempien ja tulevien opettajien asiantuntemusta lapsen kasvun ja 
oppimisen etenemisestä ja tukemisesta. Lapsen ja huoltajan kanssa keskustellaan esiopetukseen ja kouluun 
siirryttäessä alkavan opetuksen tavoitteista, tehtävästä sekä toimintatavoista. Tavoitteena on, että lapset ja 
huoltajat tutustuvat esi- ja alkuopetuksen oppimisympäristöihin, toimintaan ja henkilöstöön jo ennen 
opetuksen alkua. 
 
Perusopetukseen siirtyville lapsille ja heidän huoltajilleen annetaan tietoa perusopetuksen aamu- ja 
iltapäivätoiminnasta. Tiedonsiirrossa hyödynnetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa ja esiopetuksen 
oppimissuunnitelmaa. Siirtymävaiheisiin liittyvien käytäntöjen ja tiedon siirron osalta noudatetaan erikseen 
annettavaa ohjetta, jota kehitetään arvioinnin perusteella. Yhteistyökäytännöt tarkennetaan vuosittain 
lukuvuosisuunnitelmassa. 
 
Kittilässä on käytössä kummioppilas toiminta. Uusi esioppilas saa itselleen kummioppilaan 
neljäsluokkalaisesta. Kummioppilaan tehtävänä on tukea ja auttaa tulevaa ekaluokkalaista koulun 
aloituksessa. Hän on myös oppilaan tukena koko alakoulun ajan. Kummioppilaan tärkeä tehtävä on luoda 
turvallinen ilmapiiri yhdessä aikuisten ja muiden oppilaiden kanssa. 
 
Kirkonkylällä esiopetusta tarjotaan päiväkodin tiloissa. Muilla kouluilla esikoulu sijaitsee koulun tiloissa, 
joten fyysinen kouluympäristö tulee tutuksi jo esiopetusvuoden aikana. Lapset käyvät tutustumassa 
kouluun erilaisissa tapahtumissa koko toimintakauden ajan. Toukokuussa tuleville ekaluokkalaisille ja 
huoltajille järjestetään yhteinen tutustumispäivä, jolloin tuleva opettaja ohjaa päivän.  
 
 
Tiedonsiirtopalaveri ja muut nivelvaiheen toimenpiteet 
 

Hyvä yhteistyö ja tietojenvaihto kodin, esiopetuksen sekä koulun ja muiden lapsen kanssa toimivien tahojen 

kesken mahdollistaa kunkin lapsen yksilöllisten hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen liittyvien tarpeiden 

huomioimisen. 



15 
 

Tiedonsiirtopalaveri käydään lapsen siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen. Palaverin tarkoituksena on 

siirtää lapsen oppimisen kannalta olennaisia asioita alkuopetukseen. Palaveri käydään keväällä huhti-

toukokuun aikana. Esiopettaja kutsuu tiedonsiirtopalaverin koolle. Hän huolehtii, että kaikkien tulevien 

ekaluokkalaisten tiedot siirtyvät koululle. Tiedonsiirtopalaveria ennen esiopetuksen opettaja täyttää 

tiedonsiirtolomakkeen. Tämän jälkeen vanhemmat täyttävät lomakkeen ja palauttavat sen ennen 

siirtopalaveria. Lomakkeeseen merkitään sellaisia asioita, joita on hyvä tietää ennen koulun alkua. Lomake 

annetaan tiedonsiirtopalaverissa koulun erityisopettajalle. 

Palaveriin osallistuvat esiopettajat, tulevat ekaluokan opettajat, koulupsykologi, koulun ja 

varhaiskasvatuksen erityisopettajat. Tarvittaessa mukana on myös muita moniammatillisen työryhmän 

jäseniä. Huoltajat voivat halutessaan osallistua siirtopalaveriin. Tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevien 

lasten vanhempien tulee osallistua siirtopalaveriin ja aika sovitaan siihen erikseen. 

 

 

4. Esiopetuksen toteuttamisen periaatteet 

  

 

4.1 Monipuoliset työtavat 

 

Ohjattu ja lasten omaehtoinen leikki sekä havainnolliset, lasten aktiivisuutta ja luovuutta edistävät työtavat 

ovat olennainen osa esiopetuksen toimintaa. Työtapojen valintaa ja käyttöä ohjaavat esiopetukselle 

asetetut tehtävät ja tavoitteet sekä lasten tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Monipuolisilla 

työtavoilla tuetaan lasten kasvua ja oppimista, heidän laaja-alaisen osaamisensa (luku 2.5) kehittymistä 

sekä vahvistetaan heidän sosiaalisia taitojaan. 

 

Esiopetuksessa työtavat ovat sekä oppimisen väline että opettelun kohde. Lapsia ohjataankin kokeilemaan 

ja käyttämään erilaisia työtapoja ryhmissä, työpareina ja itsenäisesti. Lapset osallistuvat toiminnan 

suunnitteluun, työtapojen valintaan ja tekevät erilaisia työtehtäviä. Tämä on arjen osallisuutta, jonka 

tavoitteena on tukea lasten aloitteellisuuden kehittymistä ja omaa vastuunottoa. Oppimista edistää se, että 

lapset ovat mukana miettimässä työskentelyn tavoitteita ja he tietävät, mitä heiltä odotetaan. Tehtyjen 

valintojen ja työskentelyn onnistumista arvioidaan yhdessä. Leikkiessään lapset oppivat ja hahmottavat 

maailmaa. Tämän vuoksi leikki eri muodoissaan on keskeistä esiopetuksessa. Kokemukselliset ja 

toiminnalliset työtavat tarjoavat elämyksiä ja vahvistavat lasten oppimismotivaatiota. 

 

Tavoitteena on, että lapset käyttävät kaikkia aistejaan, liikkuvat, kehittävät muistiaan ja mielikuvitustaan 

sekä nauttivat oivaltamisesta. Oppimisen ja yhteisöllisten toimintatapojen kehittymisen tukemiseksi 

esiopetuksessa käytetään esimerkiksi erilaisia pelejä. Yhdessä työskenneltäessä lapsia rohkaistaan 

kyselemään, ihmettelemään, tutkimaan, päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia sekä toimimaan 

tavoitteellisesti yhteisen päämäärän suuntaisesti. Lapsille järjestetään myös mahdollisuuksia kokeilla ja 

toimia itsenäisesti. 

 

Monipuolisten työtapojen käyttö edellyttää, että oppimisympäristöissä on riittävästi erilaisia leikkiin ja 

opetteluun soveltuvia materiaaleja, havainto- ja työvälineitä sekä mahdollisuuksia käyttää tieto- ja 

viestintäteknologiaa. Toimivat oppimisympäristöt tarjoavat tilaisuuksia eriyttää lasten työskentelyä. 

Onnistumisen kokemuksilla ja kannustavalla palautteella tuetaan lasten myönteisen itsetunnon 

kehittymistä. Tavoitteena on, että lasten halu kokeilla ja opetella vahvistuu ja heille syntyy luottamus 

siihen, että he pystyvät oppimaan uutta. Työtapoja kehitetään yhteisesti henkilöstön itsearvioinnin sekä 

lapsilta ja huoltajilta saadun palautteen perusteella.  
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Kittilässä hyödynnetään erityisesti luontoympäristöä. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa 

huomioidaan lapsen osallisuuden periaate, lapselle ominainen tapa toimia, vanhempien osallisuus ja 

henkilökunnan vahvuudet. Esiopetuksen keskeinen toimintamuoto on pienryhmäpedagogiikka kuitenkin 

niin, että esiopetuksessa huomioidaan myös lapsen mahdollisuus toimia isommassa ryhmässä. 

Asiakaspalaute-kyselyä käytetään työtapoja kehitettäessä. Henkilökunta arvioi yhdessä työtapojen 

toimivuutta lapsilta ja huoltajilta saatujen palautteiden perusteella. 

 

4.2 Arviointi oppimisen tukena 

 

Arviointi on kiinteä osa esiopetusta. Arvioinnilla on esiopetuksessa kaksi tehtävää: sen avulla suunnitellaan 
ja kehitetään opetusta sekä tuetaan kunkin lapsen hyvinvointia, kasvua ja oppimista.  
 
Arviointi on havainnoinnin, dokumentoinnin, arviointipäätelmien ja palautteen muodostama kokonaisuus, 
johon osallistuvat opettajien lisäksi muu henkilöstö sekä lapset ja huoltajat. Esiopetuksen tehtävänä on 
edistää lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Tavoitteellisen ja lasten kehitystä tukevan opetuksen 
edellytyksenä on, että opettaja saa tietoa lasten aiemmista kasvuympäristöistä, kehittymisestä ja 
oppimisesta sekä mielenkiinnon kohteista. Keskeisiä tiedonlähteitä ovat lapsen huoltaja, aiemman 
varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä lapsi itse. Esiopetuksen opettaja hyödyntää tietoja lapsen 
henkilökohtaisten tavoitteiden suunnittelussa yhteistyössä huoltajan ja lapsen kanssa. Suunnittelun apuna 
käytetään mm. lapsikohtaista esiopetuksen oppimissuunnitelmaa. 
 
Opettaja seuraa kunkin lapsen kehittymistä ja oppimista; kohteena ovat lasten työskentely, käyttäytyminen 
ja heidän oppimisensa edistyminen eri tiedon- ja taidonaloilla. Seuranta perustuu jatkuvaan havainnointiin 
sekä monipuoliseen dokumentointiin. Lasten tekemät työt ja omat kokemukset ovat osa dokumentointia ja 
arviointia. Huoltajan havainnot lapsensa oppimisesta ja hyvinvoinnista ovat tärkeitä. Kootun 
seurantatiedon ja siitä johdettujen arviointipäätelmien pohjalta opettaja suuntaa opetusta ja 
oppimisympäristöjä sekä lasten mahdollisesti saamaa tukea. 
 
Opettaja ja muu henkilöstö antavat lapsille päivittäin rohkaisevaa ja kannustavaa palautetta lasten 
vahvuuksista ja kehittämisalueista. Koottua dokumentaatiota käytetään niin, että kukin lapsi voi havaita 
edistymistään. Tämä rakentaa lasten myönteistä käsitystä itsestään oppijana. On tärkeää, että huoltajat 
saavat usein palautetta lapsensa työskentelystä, käyttäytymisestä ja oppimisen edistymisestä, jotta he 
voivat osaltaan tukea lastaan. 
 
Esiopetuksessa kehitetään lasten edellytyksiä itsearviointiin. Lapsia rohkaistaan kuvaamaan, mistä he 
esiopetuksessa pitävät, missä he ovat omasta mielestään onnistuneet ja mitä he haluaisivat opetella 
jatkossa. Opettaja ohjaa lapsia myös pohtimaan yhteisten tehtävien onnistumista. Lasten oppimisen 
polun aikana vähitellen kehittyvä itsearviointitaito on osa oppimisentaitoja. On tärkeää, että tarpeelliset 
tiedot kunkin lapsen esiopetuksen aikaisesta työskentelystä sekä kasvun ja oppimisen etenemisestä ovat 
opettajan käytettävissä lapsen siirtyessä ensimmäiselle luokalle. Tämä varmistetaan esiopetuksen ja koulun 
henkilöstön sekä huoltajien ja lasten yhteistyöllä. Tietojen siirtämisessä voidaan hyödyntää esiopetuksen 
aikana koottuja kunkin lapsen etenemistä kuvaavia dokumentteja sekä lapselle mahdollisesti laadittua 
oppimissuunnitelmaa tai HOJKSia. Opetuksen järjestäjä vastaa toimivien siirtymävaiheen käytäntöjen 
luomisesta. Tietojen siirrossa noudatetaan voimassa olevia säännöksiä. 
 
Opetushenkilöstön tavoitteellinen itsearviointi on esiopetuksen laadun ylläpitämisen ja kehittämisen ehto. 
Arviointia tehdään ryhmäarviointina erillisiä kriteereitä käyttäen (kontekstianalyysi, sosiogrammi, liikunta, 
ryhmävasut). Lapsilta ja huoltajilta saatu palaute huomioidaan toiminnan kehittämisessä.  
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Lapsille annetaan lukuvuoden päätteeksi esiopetuksen osallistumistodistus. Todistukseen merkitään 
todistuksen, opetuksen järjestäjän, koulun/päiväkodin ja lapsen nimi, lapsen henkilötunnus sekä 
todistuksen antamispäivä. Lisäksi todistukseen merkitään, että todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 
hyväksymien esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukainen. Todistus voi sisältää yleiskuvauksen 
toteutuneesta esiopetuksesta. Todistukseen ei merkitä lapsen persoonaan, oppimisen etenemiseen tai 
lapsen toimintaan liittyviä kuvauksia. 
 
 

4.3 Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet 

 

Esiopetus on luonteeltaan eheytettyä opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista 
oppimiskokonaisuuksista. Oppimiskokonaisuuksien toteuttamisen lähtökohtina ovat lasten kiinnostuksen 
kohteet sekä luvussa kuvatut opetukselle asetettavat yhteiset tavoitteet. Yhteiset tavoitteet perustuvat eri 
tiedon- ja taidonaloista nouseviin, esiopetuksen kannalta oleellisiin opetuksen tavoitteisiin sekä laaja-
alaiselle osaamiselle asetettuihin tavoitteisiin. 
 
Yhteiset tavoitteet ovat opettajan työtä ohjaavia tavoitteita. Oppimiskokonaisuuksina toteutetun 
opetuksen tavoitteena on tukea lasten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia sekä tarjota monipuolinen 
perusta heidän osaamisensa edistymiselle. Leikki ja muut lapsille ominaiset tavat oppia ja työskennellä ovat 
opetuksen ja toiminnan lähtökohtana. 
 
Oppimiskokonaisuuksien kesto ja toteutustapa vaihtelevat valitun aihepiirin, tilanteen ja lasten oppimisen 
etenemisen mukaan. Lapset osallistuvat oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutumisen arviointiin 
opettajan ohjauksessa. On tärkeää, että jokaisella lapsella on mahdollisuus oppia ja työskennellä omaan 
tahtiinsa sekä kehittää taitojaan vuorovaikutuksessa toisten lasten, opettajan ja muun henkilöstön kanssa 
monipuolisissa oppimisympäristöissä.  
 
Oppimiskokonaisuuksien tehtävä on tarjota lapsille uusia ja innostavia oppimiskokemuksia sekä 
mahdollisuuksia työskennellä kullekin lapselle sopivia oppimisen haasteita sisältävien tehtävien parissa. 
Opetuksessa otetaan huomioon lasten erilaiset tuen tarpeet ja annetaan lapsille riittävästi tukea heti tuen 
tarpeen ilmetessä. Tässä luvussa kuvatut opetukselle asetetut yhteiset tavoitteet on ryhmitelty viideksi 
kokonaisuudeksi. Kuhunkin kokonaisuuteen on koottu tavoitteita, joilla on toisiinsa liittyviä opetuksellisia ja 
kasvatuksellisia tehtäviä. Eri kokonaisuuksien tavoitteita ja sisältöjä yhdistellään pedagogisesti 
tarkoituksenmukaisella tavalla esiopetuksen oppimiskokonaisuuksia muodostettaessa. 
 
 
4.3.1 Ilmaisun monet muodot 
 
Lasten oppimisedellytykset, sosiaaliset taidot ja myönteinen minäkuva vahvistuvat, kun he saavat 

valmiuksia ympäröivän maailman jäsentämiseen. Nämä valmiudet kehittyvät, kun lapset tutkivat, 

tulkitsevat ja ilmaisevat itseään ja maailmaa erilaisia ilmaisun taitoja harjoittelemalla. Harjoittelu tukee 

myös lasten keskittymiskyvyn ja itsesäätelytaitojen kehittymistä. Esiopetuksen tehtävä on kehittää lasten 

ilmaisua musiikillisen, kuvataiteellisen, käsitöiden sekä suullisen ja kehollisen ilmaisunperustaitoja 

harjoittelemalla. Kulttuurin ja ilmaisun eri muotoihin tutustuminen vahvistaa lasten osallistumisen ja 

vaikuttamisen taitoja sekä monilukutaidon kehittymistä. Eri ilmaisumuotojen käyttö esiopetuksen arjessa ja 

juhlissa tarjoaa mahdollisuuksia tuoda esille kulttuurista monimuotoisuutta ja iloita siitä. 

 

Kokonaisuuteen liittyvät opetuksen yleiset tavoitteet 
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Esiopetuksessa lapsia rohkaistaan ja ohjataan käyttämään ilmaisun eri muotoja. Opetus suunnitellaan niin, 
että lapset saavat elämyksiä taiteesta sekä kokemuksia luovasta prosessista ja siihen kuuluvasta 
suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin kokonaisuudesta. Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, 
havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään ja niihin liittyvistä 
erilaisista kokemuksista. Toiminnan tuotoksia tarkastellaan yhdessä, ja yhteinen tekeminen näkyy 
oppimisympäristöissä.  
 
Lasten ilmaisussa ja työskentelyn dokumentoinnissa käytetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja 
välineitä. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä ja lähiseudun 
kulttuuritarjontaa.  
 
Kittilässä esioppilaat vierailevat kuvataidenäyttelyissä ja –museoissa. Yhteistyössä lasten, kuvataiteilijoiden 
ja Revontuliopiston kanssa järjestetään kuvataiteen työpajoja prosessinomaisina työmenetelminä.  
 
Esioppilaat tutustuvat sana- ja teatteritaiteeseen; hyödynnetään paikallisia sanataiteilijoita ja teatterialan 
osaajia sekä osallistutaan vieraileviin tapahtumiin/ stream-lähetyksiin. Sanataiteissa hyödynnetään myös 
kirjaston/ kirjastoauton tarjontaa ja mm. erilaisia retkikohteita kuten Tepaston runopolkua.  
 
Musiikki on läsnä koko ajan niin kuvallisessa, sanallisessa kuin liikunnallisessakin ilmaisussa. 
Työmenetelminä ovat esioppilaiden omat ja päiväkodin/ koulun yhteiset erilaiset musiikkihetket. 
Työpajoissa tuotetaan erilaisia musiikkikokemuksia ja valmistetaan lasten käyttöön soittimia. Tanssi- ja 
sirkustaide yhdistyvät vahvasti liikuntaa ja musiikkiin. Työmenetelmänä käytetään työpajatyöskentelyjä, 
joihin pyydetään mukaan paikallisia osaajia ja vierailevia taiteilijoita.  
 
Kaikilla ilmaisun osa-alueilla esioppilas osallistuu myös suunnitteluun ja arviointiin. Työmenetelmät ovat 
työpajatyyppisiä, jotta ilmaisun tutkimiselle, oppimiselle ja työskentelylle saadaan pitkäkestoisuutta ja 
rauhallinen työote. Yhteistyötä tehdään eri-ikäisten lasten ja nuorten sekä paikallisten osaajien kanssa. 
Tärkeänä tavoitteena antaa mahdollisuuksia kokeilla erilaisia ilmaisun keinoja, jotka myös edesauttavat 
uusien oppimistapojen löytymistä. Lisäksi mielekäs tekeminen lisää lapsen keskittymiskykyä ja parantaa 
vuorovaikutustaitoja. 
 
Yksityiskohtaisemmat tavoitteet  
 
Esiopetuksen musiikillinen toiminta on monipuolista ja moniaistista, ja sen tavoitteena on vahvistaa lasten 
kiinnostusta ja suhdetta musiikkiin. Lapsille tarjotaan kokemuksia heidän omista musiikillisista taidoistaan 
laulun, tanssin, liikkeen, soiton ja oman musiikin luomisen avulla. Heidän kanssaan opetellaan lauluja ja 
tutustutaan eri musiikkityyleihin ja soittimiin. Musiikilla leikitään, kokeillaan ja improvisoidaan. Lasten 
kanssa havainnoidaan äänen tasoa, kestoa, voimaa ja sointivärejä musiikillisessa toiminnassa. Opetus 
tarjoaa lapsille kokemuksia musiikin tekemisestä yhdessä. 
 
Esiopetuksessa harjoitellaan käsitöiden tekemistä ja erilaisten työvälineiden käyttöä. Lapsia innostetaan 
käsitöiden tekemiseen. Lasten kanssa kokeillaan sekä kovien että pehmeiden materiaalien käyttöä ja 
opetellaan niiden käsittelyssä tarvittavia tekniikoita ja perustaitoja. Lapsia rohkaistaan suunnittelemaan ja 
toteuttamaan erilaisia käsitöitä mielikuvituksensa ja omien taitojensa puitteissa yhdessä toisten kanssa. 
Lapset suunnittelevat ja valmistavat opettajan ohjauksessa myös pitempikestoisen käsityön. Työskentelyssä 
voidaan hyödyntää paikallisia tai lapsiryhmän taustoihin liittyviä käsityöperinteitä. 
Esiopetuksessa tuetaan lasten kuvallisen ajattelun ja kuvailmaisunkehittymistä tekemällä, tulkitsemalla ja 
arvioimalla erilaisia kuvia. Opeteltava asia suunnitellaan lasten kokemusmaailmasta ja kiinnostuksen 
kohteista lähtien. Lapsia rohkaistaan kokeilemaan erilaisia kuvan tekemisen tapoja, välineitä ja 
materiaaleja. Kuvantekemisentaitoja harjoitellaan moniaistisesti esimerkiksi maalaamalla, rakentamalla ja 
mediaesityksiä tekemällä. Lasten kanssa havainnoidaan heidän itse tuottamiensa kuvien lisäksi 
taideteoksia, median kuvia, esineiden muotoilua sekä rakennetun ja luonnon ympäristön kohteita. Lapsia 



19 
 

ohjataan tulkitsemaan ja kertomaan ajatuksiaan kuvallisista viesteistä. Kuvia tarkasteltaessa kiinnitetään 
huomiota esimerkiksi väreihin, muotoihin, materiaaleihin, tekijään, esitys yhteyteen ja kuvien  
herättämiin tunteisiin. 
  
Lapsia rohkaistaan suulliseen ja keholliseen ilmaisuun monipuolisesti leikin avulla. Tärkeänä 

työmenetelmänä on työpajatyöskentelyt, joissa  lapset saavat kokemuksia siitä, miten kielellä ja keholla 

voidaan leikkiä ja viestiä monimuotoisesti. Lasten mielikuvituksesta nousevia tai heidän kokemiaan ja 

havaitsemiaan asioita työstetään yhdessä ilmaisun keinoin. Opetuksessa hyödynnetään loruja, runoja sekä 

lasten kirjallisuutta. Lapset saavat kokemuksia sekä spontaanista ilmaisusta että yhteisesti suunnitellusta 

prosessista. Ilmaisumuotoina voidaan käyttää esimerkiksi draamaa, teatteri- ja sanataidetta, sirkustaiteita 

ja tanssia.  

 

4.3.2 Kielen rikas maailma   

Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline. Esiopetusiässä kielestä tulee yhä vahvemmin lasten 

ajattelun, ilmaisun ja vuorovaikutuksen väline, jonka avulla he jäsentävät arkeaan ja rakentavat 

maailmankuvaansa. Esiopetuksen tehtävä on tukea lasten kielellisten taitojen kehitystä kokonaisvaltaisesta 

kielen merkityksen hahmottamisesta kohti yksityiskohtaisempaa kielen rakenteiden ja muodon 

havaitsemista. Keskeistä on vahvistaa lasten kiinnostusta ja uteliaisuutta puhuttua kieltä sekä lukemista ja 

kirjoittamista kohtaan. Kielellinen mallintaminen ja runsas myönteinen palaute ovat tärkeitä oppimiselle. 

Erilaisten viestien tulkitseminen ja tuottaminen suullisesti ja viestinnän välineitä käyttäen ovat osa 

vähitellen kehittyvää monilukutaitoa sekä tieto-ja viestintäteknologista laaja-alaista osaamista. 

Esiopetuksessa lasten kielellisen ja kulttuurisen taustan monimuotoisuus tunnistetaan, sitä kunnioitetaan ja 

sen jatkuvuutta tuetaan. Eri kielten havainnointi tukee lasten kielitietoisuutta sekä kulttuuriseen 

osaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvän laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.  

 
Kokonaisuuteen liittyvät opetuksen yleiset tavoitteet 
 
Esiopetuksen tavoitteena on edistää lasten kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä vahvistaa 
heidän kiinnostustaan kieliin ja kulttuureihin. Lasten kielellisen tietoisuuden kehittymistä edistetään kielellä 
leikkien, loruillen sekä tutustuen monipuolisesti puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen. Lasten kehittyvää luku- 
ja kirjoitustaitoa tuetaan leikkien ja toiminnallisten harjoitusten avulla. Opetus ja oppimisympäristöt 
suunnitellaan niin, että niissä on lapsille runsaasti mahdollisuuksia havainnoida, tutkia ja kokeilla puhuttua 
ja kirjoitettua kieltä sekä laajentaa sanavarastoaan. Opetuskielen lisäksi esiopetuksessa havainnoidaan 
muita kieliä. On tärkeää, että lapset, joiden äidinkieli on muu kuin esiopetuksen kieli, saavat vahvan tuen 
opetuskielen taidon kehittymiselle ja samalla kokemuksen, että heidän kotona puhumansa kieli on tärkeä ja 
arvokas. Esiopetuksessa olevat lasten kanssa käytetään  kirjaston/ kirjastoauton palveluita. Lisäksi 
paikalliset sanataiteilijat yhdessä lasten kanssa toteuttavat erilaisia sanataiteen produktioita. Lisäksi 
jokaisella lapsiryhmällä on käytössään sähköisiä työvälineitä. 
 
Yksityiskohtaisemmat tavoitteet 
 
Lasten suomen/ ruotsin/ saamen/ viittomakielen taidonkehittymistä tuetaan monipuolisesti esiopetuksen 
aikana. Opetus tarjoaa lapsille mahdollisuuksia harjoitella kuuntelemista ja puhumista erilaisissa tilanteissa. 
Heitä ohjataan kertomaan ja keskustelemaan sekä eläytymään, ymmärtämään ja muistamaan 
kuulemaansa. Sanojen merkityksiä pohditaan yhdessä ja sanoilla leikitellään. Yhteisissä keskusteluissa 
lapset kehittävät taitojaan kysyä, päätellä ja arvioida kuulemaansa. Lapsia innostetaan tarinoiden 
tekemiseen ja taitoa harjoitellaan esimerkiksi saduttamalla tai digi-tarinoita tekemällä. 
  



20 
 

Lapsille luetaan erilaisia tekstejä ja niistä keskustellaan yhdessä. Tämä auttaa lapsia ymmärtämään 

lukemisen merkitystä. Opettajan mallintamisen ja erilaisten harjoitusten avulla lapset saavat kokemuksia 

siitä, miten puheen voi muuttaa kirjoitetuksi kieleksi ja kirjoitetun kielen puheeksi. Kirjoitettua ja puhuttua 

kieltä tutkitaan yhdessä. Lapsia ohjataan havaitsemaan, että puheen voi jakaa pienempiin osiin, kuten 

sanoihin, tavuihin ja äänteisiin. Lasten lukutaidon kehittymistä tuetaan järjestämällä heille mahdollisuuksia 

leikilliseen kirjoittamiseen ja omien tekstien tuottamiseen tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen. 

Lapsia innostetaan yhdessä ja omatoimisesti tunnistamaan ja tuottamaan eri tavoin kirjaimia, sanoja ja 

tekstejä taitojensa ja mielenkiintonsa mukaisesti heille mielekkäissä asiayhteyksissä. Opetuksessa käytetään 

monipuolisesti lastenkirjallisuutta. Lapsia rohkaistaan tutkimaan ja lukemaan oman taitonsa mukaisesti 

erilaisia tekstejä sekä kertomaan ja ilmaisemaan eri tavoin kuulemastaan tai lukemastaan. 

Erilaisten leikkien ja harjoitusten avulla tuetaan lasten hienomotoristen taitojen kehittymistä sekä heidän 

kykyään hahmottaa tilaa ja suuntia. Lapsia ohjataan oikeaan kynäotteeseen ja näppäimistöjen käyttöön. 

Esiopetuksessa tuetaan lasten kielellisiä valmiuksia havainnoimalla eri kieliä yhdessä lasten kanssa. 

Erityisesti tarkastellaan lapsiryhmässä ja lähiympäristössä puhuttuja kieliä. Näin tuetaan lasten 

kielitietoisuuden ja oman kielellisen ja kulttuurisen identiteetin kehittymistä. Samalla lapsia autetaan 

havaitsemaan ympäröivän maailman kielellinen ja kulttuurinen rikkaus ja kiinnostavuus. Opetuksessa 

voidaan käyttää esimerkiksi erikielisiä lauluja, leikkejä ja viittomia. 

 

4.3.3 Minä ja yhteisömme  

Lasten elinpiiri laajenee heidän kasvaessaan. Kodin perinteiden, toimintamallien, arvojen ja katsomusten 

lisäksi lapset kohtaavat toisenlaisia tapoja ajatella ja toimia. Esiopetuksen tehtävä on vahvistaa lasten 

valmiuksia ymmärtää yhteiskunnan monimuotoisuutta ja toimia siinä. Aihetta lähestytään historiallisesta ja 

yhteiskunnallisesta sekä etiikan ja katsomusten näkökulmista. Lähiyhteisön menneisyyttä sekä 

ajankohtaisia asioita pohtimalla suunnataan lasten mielenkiintoa yhteiskunnallisiin asioihin. Arjen eettisten 

valintojen pohdinta sekä omien tunne-taitojen kehittäminen ja rakentavan käyttäytymisen harjoittelu 

vahvistavat lasten vuorovaikutustaitoja. Tutustuminen lähiyhteisön tapoihin sekä uskontoihin ja muihin 

katsomuksiin yhdessä kokonaisuuden muiden tavoitteiden kanssa tukee lasten kulttuurisen osaamisen ja 

vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista. 

Opetuksessa toimitaan yhteistyössä huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa, katsomuksia ja arvoja 

kuullen.  

 

Kokonaisuuteen liittyvät opetuksen yleiset tavoitteet 

Tavoitteena on edistää lasten mielenkiintoa yhteiskunnan, erityisesti lähiyhteisön toimitaan ja vahvistaa 

heidän osallisuuttaan toimintaympäristössään. Lapsia ohjataan havainnoimaan nykyisyyttä ja heille luodaan 

mahdollisuuksia eläytyä menneisyyden tapahtumiin ja tilanteisiin. Opetuksessa tuetaan lasten eettisen 

kohtaamisen ja ajatteluntaitoja sekä tunnetaitojen kehittymistä. Lapset tutustuvat opettajan johdolla niin 

omaan kuin muihinkin lapsiryhmässä tai lähiyhteisössä edustettuina oleviin katsomuksiin ja uskontoihin 

sekä niihin liittyviin tapoihin ja perinteisiin. Lapsia rohkaistaan kysymään ja heidän pohdinnoilleen ja 

ihmettelylle annetaan tilaa. Kokonaisuuden työtapoina korostuvat keskustelut sekä erilaiset eläytymisen 

mahdollistavat menetelmät. Esiopetuksen katsomuskasvatusta toteutetaan muun muassa huomioimalla eri 

uskontojen ja kulttuurien juhlat. Katsomuskasvatus antaa lapsille mahdollisuuden tunnistaa omia 

kulttuurisia juuriaan.  

 

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet 
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Lasten kanssa tutustutaan johonkin lähiympäristön henkilöön tai kohteeseen historiallisesta näkökulmasta. 

Aihetta lähestytään havainnollisesti ja moniaistisesti eri ilmaisutapoja hyödyntäen. Lisäksi opetuksessa 

voidaan käsitellä lapsia kiinnostavia muita historiallisia tapahtumia, henkilöitä, kulttuureja ja 

kulttuuriperintöä. Tiedon lähteinä voidaan käyttää lähiyhteisön jäseniä, esineistöä ja ympäristöä sekä 

hyödyntää lasten huoltajien asiantuntemusta omasta kulttuuriperinnöstään. 

 Opetuksessa voidaan hyödyntää myös juhlaperinteitä, kertomuksia, perinneleikkejä ja vanhoja lauluja. 

Lasten kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin herätetään keskustelemalla heitä kiinnostavista lähiyhteisön 

ja yhteiskunnanajankohtaisista asioista. Lasten kanssa tutustutaan mediaan ja kokeillaan median 

tuottamista leikinomaisesti. Mediatarjonnan sisältöä ja todenmukaisuutta pohditaan yhdessä lasten kanssa. 

Opetuksessa tutustutaan lasten oikeuksiin hyödyntäen YK:n yleissopimusta lapsen oikeuksista. Lasten 

kanssa laaditaan ja kehitetään esiopetusryhmän sääntöjä. Samalla autetaan lapsia ymmärtämään, että 

yhteisön säännöt ovat ihmisten luomia sopimuksia. 

Lähiympäristöä hyödynnetään niin että lapsilla on mahdollisuus aitoon osallistumis- ja 

vaikuttamiskokemukseen. Esiopetukseen sisältyy koko ryhmälle yhteistä eettistä kasvatusta. Kasvatus 

liitetään lasten arkeen ja käytännön tilanteisiin, joihin liittyy tunteita ja eettisiä valintoja. Lapsia ohjataan 

tunnistamaan tunteitaan, toimimaan ystävällisesti ja vastuullisesti sekä ratkaisemaan rakentavasti lasten 

keskinäisiä ristiriitatilanteita. Lasten kanssa pohditaan ystävyyttä ja toisten kunnioittamista, ilon ja pelon 

aiheita, tyttönä ja poikana olemiseen liittyviä oletuksia sekä oikean ja väärän erottamista. Yhteisten 

keskustelujen lisäksi luontevia tapoja eettiseen kas-vatukseen antavat esimerkiksi roolileikit sekä sadut ja 

median kertomukset. Opetuksessa voidaan hyödyntää sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja kehittäviä 

opetusohjelmia ja materiaaleja. 

Esiopetuksen katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä läsnä olevat 

uskonnot ja katsomukset. Uskonnottomuutta tarkastellaan esiopetuksessa muiden katsomusten rinnalla. 

Katsomuskasvatus liitetään arjen asioihin, juhliin ja ajankohtaisiin tapahtumiin, joilla on uskonnollista tai 

katsomuksellista merkitystä. Tavoitteena on auttaa lapsia ymmärtämään ja kunnioittamaan sekä omia että 

toisten lasten ja perheiden erilaisia katsomuksellisia perinteitä sekä niihin liittyviä tapoja ja käsityksiä. 

Lapsia rohkaistaan erilaisten elämänkysymysten pohdintaan yhdessä toisten kanssa toimien. Samalla 

heidän valmiutensa ymmärtää uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä sanoja ja käsitteitä vahvistuvat. 

Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi vierailuja ja lähiympäristön tapahtumia.  

 

4.3.4 Tutkin ja toimin ympäristössäni   

Lasten toimintaympäristö, lähiluonto ja rakennettu ympäristö, sekä muut esiopetuksen oppimisympäristöt 

tarjoavat runsaasti aineksia lasten oppimiselle. Erityisen tärkeää opetuksen liittäminen lasten 

kokemusmaailmaan ja heidän toimintaympäristöönsä on matemaattisten taitojen opettelussa sekä 

teknologia- ja ympäristökasvatusten toteuttamisessa. Toimintaympäristöön liittyvät havainnot, kokemukset 

ja tiedot, niiden jäsentäminen ja kuvaaminen auttavat lapsia kehittymään ajattelijoina ja oppijoina. 

Kehittyvä taito nimetä asioita sekä ymmärtää ja käyttää erilaisia käsitteitä edistää lasten monilukutaitoa. 

Esiopetuksen tehtävänä on tukea lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä ja kiinnostusta 

matematiikkaan. Tehtävänä on myös vahvistaa lasten luonnontuntemusta ja luontosuhdetta sekä tutustua 

arjen teknologiaan. Esiopetuksessa tutustutaan tutkivaan oppimiseen havainnoimalla ja tutkimalla 

ympäristöä sekä kokeilemalla ja päättelemällä. 

 
Kokonaisuuteen liittyvät opetuksen yleiset tavoitteet 
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Esiopetuksessa vahvistetaan pohjaa lasten matemaattisen ajattelun kehittymiselle ja matematiikan 
oppimiselle. Lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota arjessa ja ympäristössä ilmenevään matematiikkaan. 
Opetus luo mahdollisuuksia luvun, muutoksen ja ajan käsitteiden sekä tason ja avaruuden hahmottamisen  
ja mittaamistaitojen kehittymiselle. 
 
Opetuksen tavoitteena on tarjota oivaltamisen ja oppimisen iloa matemaattisen ajattelun eri vaiheissa 
oleville lapsille. Opetuksessa havainnoidaan luontoa. Lasten ympäristöherkkyyden ja luontosuhteen 
kehittymistä tuetaan tarjoamalla lapsille kokemuksia luonnossa liikkumisesta sekä sen tutkimisesta. Lapsia 
ohjataan myös havainnoimaan ympäristön teknologiaa sekä kokeilemaan ja keksimään omia ratkaisuja. 
Opetuksessa tutustutaan tutkivaan työtapaan. Lapsia rohkaistaan tekemään kysymyksiä ja etsimään niihin 
yhdessä selityksiä. Lapset opettelevat vertailemaan, luokittelemaan sekä järjestämään havaintojen tai 
mittausten pohjalta saatuja tietoja. Heitä rohkaistaan tekemään päätelmiä ja keksimään ratkaisuja arjen  
ongelmiin sekä kokeilemaan ratkaisuja. 
 
Opetuksessa harjoitellaan dokumentointia eri välinein sekä esittämään tuloksia eri tavoin. Kittilässä 
esiopetusta tarjoavien paikkojen lähiympäristöissä on tarjolla erilaisia mahdollisuuksia tutkia, kokeilla ja 
saada elämyksiä luonnosta. Koska kohteet ovat helposti saavutettavissa, luonto on tiivis osa esiopetuksen 
arkea. Luonto ja lähiympäristö ovat lapselle rikas havainnoinnin ja tutkimisen alue. Jo pelkästään 
vuodenaikojen vaihtelut sekä lähiympäristön kasvit ja eläimet houkuttelevat lasta havainnoimaan ja 
tutkimaan. Luonto on myös rauhoittumisen ja rentoutumisen paikka. Kun luonto ja lähiympäristö tulevat 
lapselle tutuksi, se auttaa ymmärtämään ja toimimaan kestävän kehityksen arvoja kunnioittaen. Kittilästä 
löytyy luonnosta ja lähiympäristöstä rikas ja virikkeellinen kasvuympäristö. Oppimisympäristönä voi 
hyödyntää tuntureita, vesistöjä, lintutorneja, sekä rakennettuympäristöä. 
 
Yksityiskohtaisemmat tavoitteet 
 
Lapsia kannustetaan kehittämään matemaattisia taitojaan toiminnallisesti, leikkien ja eri aisteja käyttäen 
erilaisissa oppimisympäristöissä. Opetuksessa tutustutaan matematiikkaan ja sen osa-alueisiin 
havainnollisesti ja yhdessä toimien. Lapsia innostetaan pohtimaan ja kuvailemaan matemaattisia 
havaintojaan erilaisissa arjen tilanteissa opettajan mallintamisen ja kielellistämisen avulla. Havaintoja 
harjoitellaan esittämään itse ja kuvien sekä erilaisten välineiden avulla. Toiminta suunnitellaan niin että 
siinä on paljon mahdollisuuksia luokitella, vertailla, asettaa järjestykseen asioita ja esineitä sekä löytää ja 
tuottaa säännönmukaisuuksia. Opetukseen kuuluu muistia kehittäviä leikkejä ja tehtäviä. Lapsia 
kannustetaan myös toimintaympäristöön liittyvien ongelmanratkaisutehtävien päättelyyn ja ratkaisujen 
etsimiseen. Lukukäsitteen kehittymistä tuetaan monipuolisesti leikkien ja työskennellen. Lapsia innostetaan 
havainnoimaan lukumääriä ympäristöstä sekä liittämään ne lukusanaan ja numeromerkkeihin taitojensa 
mukaan. Lukumääriä vertaillaan ja tutkitaan lukumäärän muutosta käytännön esimerkkejä keksien. 
Erityisesti opetuksessa kiinnitetään huomiota lasten lukujonotaitojen ja nimeämisen kehittämiseen. 
 
Erilaisilla harjoituksilla tuetaan lasten tason ja tilan hahmottamista. Lapsia kannustetaan tutkimaan ja 
kokeilemaan 2- ja 3-ulotteisuutta sekä opettelemaan sijainti- ja suhdekäsitteitä. Lasten geometrisen 
ajattelun vahvistamiseksi heille järjestetään mahdollisuuksia rakenteluun, askarteluun ja muovailuun. 
Opettajan ohjauksessa lapset tutustuvat ympäristössä oleviin muotoihin ja harjoittelevat nimeämään niitä.  
Esiopetuksessa kokeillaan mittaamista keholla ja eri välineillä.  
 
Opetuksessa harjoitellaan ajankäsitteitä, kuten joskus, eilen ja aamulla. Aikajärjestystä pohditaan yhdessä 
esimerkiksi vuorokaudenaikoja havainnoimalla. Opetuksessa hyödynnetään muun muassa leikkejä, pelejä  
ja tarinoita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. 
 
Esiopetuksen ympäristökasvatus tarjoaa lapsille luontokokemuksia sekä mahdollisuuden tutkia ja tutustua 
kasveihin, eläimiin ja luonnon ilmiöihin. Ympäristöä havainnoidaan eri aistein sekä havaintovälineiden 
avulla. Opetukseen voi kuulua myös pieniä kokeita. Havainnoista keskustellaan ja havaintotietoa 
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harjoitellaan luokittelemaan. Samalla opetellaan luontoon liittyvien käsitteiden käyttöä ja päätelmien  
tekemistä sekä pohditaan syy-seuraus suhteita.  
 
Lasten luonnontuntemusta hyödynnetään opetuksessa. Lasten kanssa harjoitellaan tiedon hankintaa 
hakemalla yhdessä tietoa joistakin lapsia kiinnostavista asioista. Opetuksessa luodaan pohjaa kestävälle 
elämäntavalle tutustumalla luonnonsuojeluun. Lapsia ohjataan huolehtimaan ympäristöstään ja sen 
viihtyisyydestä. Lasten kanssa havainnoidaan ja pohditaan arjessa esiintyviä teknologisia ratkaisuja ja niiden 
ominaisuuksia ja toimivuutta. Opetuksessa tuodaan esille, että teknologia on ihmisen luovan toiminnan 
aikaansaamaa. Lapset tutustuvat teknologiaan keksimällä, askartelemalla ja rakentamalla itse erilaisia 
rakenteita ja ratkaisuja eri materiaaleja hyödyntäen. Lapsia kannustetaan kuvailemaan tekemiään 
ratkaisuja. Opetuksessa voidaan hyödyntää oppimisympäristöjen välineiden lisäksi esimerkiksi lasten omia 
leikkikaluja ja miettiä niiden toimintaperiaatteita. 
 

4.3.5 kasvan ja kehityn  

Itsestä huolehtiminen ja siihen liittyvät arjen taidot ovat osa esiopetuksen tavoitteena olevaa laaja-alaista 

osaamista. Kehittyäkseen tällä osaamisen alueella lapset tarvitsevat kokemuksia, tietoja ja pohdintaa, 

joiden pohjalta heidän arvostuksensa ja taitonsa voivat vähitellen kehittyä. Esiopetuksessa tehtävää 

lähestytään liikunnan, ruuan, kuluttajuuden, terveyden sekä turvallisuuden näkökulmista. Esiopetuksen 

tehtävänä on luoda pohjaa terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle ja liikunnalliselle elämäntavalle sekä 

kehittää lasten terveysosaamista ja turvataitoja. Lisäksi tehtävänä on edistää kestävään elämäntapaan 

kuuluvia ruoka-, kulutus-ja puhtaustottumuksia.  

Kokonaisuuteen liittyvät opetuksen yleiset tavoitteet 

Lapset saavat monipuolisia kokemuksia liikunnasta ja alkavat ymmärtää liikkumisen yhteyttä hyvinvointiin 

ja terveyteen. Opetus tarjoaa mahdollisuuksia lasten motoristen ja sosiaalisten taitojen kehittymiselle. 

Erityisesti kiinnitetään huomiota lasten yleisten oppimisedellytysten kannalta tärkeiden havaintomotoristen 

taitojen kehittymiseen. Lasten kanssa tutustutaan terveelliseen ruokaan ja pohditaan sen merkitystä. Lapsia 

ohjataan kohtuulliseen kulutukseen. Opetuksessa pohditaan terveyteen liittyviä tekijöitä sekä tuetaan 

lasten valmiuksia pitää huolta terveydestään. Lapset saavat tietoja turvallisesta liikkumisesta 

lähiympäristössä sekä esiopetuksen oppimisympäristöissä.  

Kittilässä esiopetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota ruoka-ja ravitsemuskasvatukseen, jota toteutetaan 

yhteistyössä ateriapalvelun tuottajan kanssa, sekä monipuoliseen liikuntakasvatukseen ja 

kehotunnekasvatukseen. Kittilässä on mahdollisuus käyttää kylpylän uimaopetusta ja jäähalli tarjoaa 

esiopetusikäisille jäähallivuoroja sekä Levin hiihtokoulu tarjoaa esiopetusikäisille yhden laskettelu 

koulukerran. Lähiluontoa hyödynnetään monipuolisesti liikunnassa ja opetuksessa.  

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet 

Esiopetuksen tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti ja kokemaan liikunnan iloa. 

Liikkumisen ja leikkien avulla lasten yhdessä toimimisen taidot kehittyvät. Samalla heidän kehonhallintansa 

vahvistuu sekä heidän taitonsa hahmottaa omaan kehoaan ja sen eri osia suhteessa ympäröivään tilaan, 

käytettävään aikaan ja voimaan kehittyy. Ohjatun liikkumisen lisäksi huolehditaan siitä, että lapsilla on 

mahdollisuuksia päivittäiseen omaehtoiseen liikkumiseen sekä sisällä että ulkona. 

Yhteistyössä huoltajien kanssa lapsia rohkaistaan liikkumaan myös vapaa-ajalla erilaisissa tiloissa ja ulkona 

erilaisissa olosuhteissa. Esiopetuksessa harjoitellaan monipuolisesti ja säännöllisesti arkeen liittyviä 

motorisia perustaitoja eri ympäristöissä. Näitä ovat tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot. 

Tasapainoa harjoitellaan pysähtymisiä ja harhauttamisia sisältävien leikkien avulla tai taitoradalla 
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leikitellen. Liikkumistaitoja edistetään kierimistä, kiipeämistä, juoksua ja hyppelyjä sisältävillä harjoituksilla. 

Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan työntämällä ja vetämällä sekä käyttämällä monipuolisesti eri välineitä 

ja palloja. Lisäksi lapsia innostetaan harjaannuttamaan hienomotorisia taitojaan sorminäppäryyttä ja 

tarkkuutta kehittävien pelien ja leikkien avulla. Tavoitteena on, että toiminta antaa kaikille lapsille 

mahdollisuuksia osallistumiseen ja onnistumiseen sekä tukee lasten hyvinvointia ja toimintakykyä.  

Esiopetuksessa ruokailutilanteita käytetään päivittäisen terveyttä edistävän syömisen ja ruokaan liittyvän 

osaamisen oppimisympäristönä. Ruokailutilanteista luodaan lasten kanssa mahdollisimman viihtyisiä ja 

lapsia ohjataan hyviin tapoihin. Suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin lisäksi tutustutaan muihinkin ruoka- ja 

tapakulttuureihin kotien  

asiantuntemusta hyödyntäen.  

 

Lasten kanssa tarkastellaan lapsiin kohdistuvaa mainontaa sekä pohditaan kohtuullisen kuluttamisen 

merkityksestä. Esimerkiksi lasten leikeissä ja piirroksissa ilmenevät tulkinnat kulutuksesta ja mainonnasta 

voivat toimia esiopetuksen kuluttajakasvatuksen pohjana.  

 

Lapsia ohjataan ymmärtämään liikunnan, levon ja hyvien ihmissuhteiden merkitystä hyvinvoinnille ja 

terveydelle. Lasten kanssa pohditaan terveyttä ja sairauksia ja niiden syitä sekä ihmisen mahdollisuuksia 

vaikuttaa omaan fyysiseen terveyteensä ja mielen hyvinvointiin. Hyvistä ihmissuhteista ja niiden 

merkityksestä mielen hyvinvoinnille keskustellaan.  

Kaveruutta ja toisten huomioon ottamista sekä tunteiden tunnistamista ja hallintaa harjoitellaan arjen 

tilanteissa. Lasten kanssa havainnoidaan nukkumisen ja liikkumisen määrää sekä mietitään niiden yhteyttä 

päivittäiseen virkeyteen ja hyvään oloon. Opetuksessa haetaan tietoa hygieniasta ja harjoitellaan siihen 

liittyviä perustaitoja osana esiopetuksen arkea. Lapset saavat esiopetuksessa tietoa oikeudestaan 

turvalliseen elämään, arvostavaan kohteluun ja koskemattomuuteen. Lasten kanssa havainnoidaan ja 

pohditaan arjen toimintaympäristöihin ja esiopetuksen oppimisympäristöihin liittyviä yleisimpiä fyysisiä ja 

psyykkisiä vaaratilanteita. Tavoitteena on tukea lasten turvallisuuden tunnetta, antaa heille valmiuksia 

pyytää ja hankkia apua sekä toimia turvallisesti tavallisimmissa arjen tilanteissa. Lapsia rohkaistaan 

hakemaan aikuisen apua esiopetuksen ongelmatilanteissa ja kiusaamista kohdatessaan sekä kertomaan 

huolistaan.  

 

Esiopetuksessa harjoitellaan säännöllisesti lasten kokous- ja sovittelutaitoja pienryhmissä. Oman 

puheenvuoron odottaminen ja toisen mielipiteen kuuleminen ovat perusta hyville vuorovaikutustaidoille. 

Lapset opettelevat taitoja mm. MiniVerso-mallin avulla, jossa hyödynnetään sähköisiä etäyhteyksiä.  

 

Opetuksessa harjoitellaan lähiliikenteessä liikkumisen sääntöjä sekä turvallista toimintaa tieto- ja 

viestintäteknologisissa ympäristöissä ikäkaudelle sopivalla tavalla  

Kehotunnekasvatus on pienten lasten ikätasoista seksuaali- ja turvataitokasvatusta. Pienen lapsen 

seksuaalisuus on etenkin oman kehon haltuunottoa ja tunteiden hallinnan opettelua. Se on läheisyyttä ja 

tykkäämistä, mielihyvää omasta kehosta ja tiedonjanoa. Se on sopivuussääntöjen harjoittelua ja 

itsemääräämisoikeuden opettelua. Samalla opitaan asenteet omaa kehoa, tunteiden näyttämistä ja  

läheisyyttä kohtaan.  

 

Kehotunnekasvatus auttaa lasta tuntemaan ja pitämään huolta omasta kehostaan. Se vahvistaa 

itsearvostusta. Kehotunnekasvatus tähtää myönteiseen kehoitsetuntoon, kehonkuvaan, hyvään tunteeseen 
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omaa kehoa kohtaan. Samalla lapsi oppii arvostamaan erilaisia kehoja ja ymmärtää ihmisen yksilöllisyyden. 

Jokaisella on oma kehotunne, oma kokemus sisällään. 

 

 

5. Lapsen kasvun ja oppimisen tuki  
 
 
 
Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin. Lain 
mukaan lapsilla on oikeus saada riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Lapsen kasvun ja oppimisen 
tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. 

Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi osa-aikainen erityisopetus, tulkkaus- ja 
avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. Tukimuotoja voi käyttää kaikilla tuen tasoilla sekä yksittäin että 
samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. Lapsen saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti 
suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja 
muotoisena kuin se on tarpeellista. 

Varhaisen tunnistamisen sekä kasvun- ja oppimisen tuen tehtävänä on ehkäistä oppimisvaikeuksia sekä 
ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä. Kasvun ja oppimisen tuen järjestämisen lähtökohtana ovat 
kunkin lapsen ja lapsiryhmän vahvuudet, sekä oppimis- ja kehitystarpeet. 

Esiopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikki lapset saavat onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja 
ryhmän jäsenenä toimimisessa. Näin tuetaan lasten myönteistä käsitystä itsestään. Monipuolista palautetta 
ja oppimisesta koottua tietoa käytetään suunnitelmallisesti lasten kannustamiseen ja ohjaamiseen. Tällä 
tehdään oppimisen edistyminen lapsille näkyväksi. Kasvun ja oppimisen tukeminen merkitsee yhteisöllisiä 
ja oppimisympäristöihin liittyviä ratkaisuja sekä lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Huomiota 
kiinnitetään erityisesti esteettömyyteen, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen 
tunnistamiseen. 

Opettajien, erityisopettajien, esiopetuksen muun henkilöstön sekä muiden tuen ammattihenkilöiden 
monialainen yhteistyö lasten tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on 
tärkeää. Yhteistyöhön kulloinkin osallistuvat ammattihenkilöt harkitaan tapauskohtaisesti. Periaatteena on, 
että tuen tarve arvioidaan, ja sitä koskevat ratkaisut ja perusopetuslain mukaiset päätökset tehdään 
mahdollisimman pian esiopetuksen alettua. Usein lapsen tuen tarve on havaittu jo ennen esiopetuksen 
alkamista. Esiopetuksen, lapsen aiemman varhaiskasvatuksen, neuvolan ja huoltajien yhteistyöllä turvataan 
lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen jatkumoa. Tietoa lapsen mahdollisesti ennen esiopetusta saamista 
tukitoimista hyödynnetään esiopetuksessa. 

Tuen tarvetta arvioitaessa ensimmäiseksi tarkastellaan käytettyjä toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja 
oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta lapselle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä 
muuttamalla toteuttaa lapselle paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja. Tuki annetaan lapselle 
ensisijaisesti omassa esiopetusryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin, ellei lapsen etu välttämättä edellytä 
lapsen siirtämistä toiseen ryhmään tai yksikköön. Mikäli lapsi käyttää esiopetuksen lisäksi muita 
varhaiskasvatuspalveluja, esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen henkilöstö tekee yhteistyötä lapsen 
kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa. On tärkeää, että tieto lapsen tuen tarpeesta ja esiopetuksen 
aikana saamasta tuesta siirtyy myös perusopetukseen. Opetuksen järjestäjät vastaavat sujuvista tiedon 
siirron käytäntöjen luomisesta ja kehittämisestä.  
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Ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen toimintamallit  

Esiopetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen 
tunnistamiseen sekä niihin puuttumiseen. Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan tuen suunnittelun ja 
toteuttamisen aloittamista mahdollisimman varhain kasvun ja oppimisen riskitekijöitä havaittaessa tai tuen 
tarpeen ilmetessä. Varhaisen tuen avulla pyritään ehkäisemään ongelmien syntymistä tai niiden 
syvenemistä ja kasaantumista. Esiopetuksessa olevalla oppilaalla on oikeus saada riittävää kasvun ja 
oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen oikea-aikaisuus ja tarvittava tuen taso sekä sopivat tuen 
muodot ovat merkittäviä lapsen kasvun ja oppimisen turvaamisessa.  

 
Kittilässä on sovittu yhteiset, monialaisena yhteistyönä toteutettavat käytännöt varhaisen tuen 
toteuttamiseen. Lapsen saamat tukitoimet perustuvat havainnointiin ja arviointiin. Varhain aloitetulla 
pedagogisella tuella, jossa huomioidaan lapsen yksilölliset tuen tarpeet, on tärkeä merkitys lapsen 
oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyssä. Pedagoginen tuki koostuu hyvin suunnitellusta, lapsen tuen 
tarpeisiin vastaavasta pedagogisesta toiminnasta. Siihen kuuluvat mm. erilaiset oppimisvälineet, 
lapsiryhmän pienentäminen, ohjaajapalvelut sekä tarvittaessa kuljetuspalvelut. Oppimisympäristöllä ja – 
ilmapiirillä on tärkeä merkitys lapsen tuen toteuttamisessa. Tuen toteutuksesta vastaa ryhmän esiopettaja. 
Tarvittaessa esiopettaja konsultoi erityisopettajaa. Erityisopettaja osallistuu tuen järjestämiseen 
mahdollisuuksien mukaan. 

 
 

5.1 Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö nivelvaiheessa 

Esiopetusvuoden aikana yhteistyö koulun kanssa alkaa syksyllä. Tällöin koulun johtaja, esiopettajat sekä 
erityisopettajat käsittelevät esiopetusvuoden arkeen ja rytmiin liittyviä asioita kuten koulukuljetus, 
ohjaajien tarpeet, ryhmäkoot, tilojen käyttö ja kummiluokkatoiminta.  

Yhteistyö jatkuu koko vuoden. Kevään kokoontumisessa käsitellään mm. tulevien koululuokkien 
kokoonpanoja, opettajia ja kuljetuksia. Keväällä toukokuun aikana on vanhempainilta, jossa ovat mukana 
koulun johtaja, tulevat opettajat, koulun erityisopettaja sekä esiopetuksen henkilöstö.  

Lapset käyvät tutustumassa säännöllisesti kouluun 4. luokkalaisten (kummiluokkatoiminta) kanssa ja 
erilaisissa tapahtumissa koko toimintakauden ajan. Toukokuussa järjestettävään tutustumispäivään 
kutsutaan huoltajat mukaan.   

Kummiluokkatoiminnassa tuleva ekaluokkalainen saa itselleen kummioppilaan. Kummioppilaan tehtävänä 
on tukea ja auttaa tulevaa ekaluokkalaista koulun aloituksessa. Hän on myös oppilaan tukena koko 
alakoulun ajan. Kummioppilaan tärkeä tehtävä on luoda turvallinen ilmapiiri yhdessä aikuisten ja muiden 
oppilaiden kanssa.  

Kouluun siirtyminen 

Lapsen sujuva ja joustava siirtyminen esiopetuksesta alkuopetukseen edellyttää esiopetusryhmien ja 
koulujen yhteistyötä. Jotta esi- ja alkuopetuksesta muodostuu lapsen oppimiselle ja kasvamiselle mielekäs 
jatkumo, on tärkeää, että esi- ja alkuopetuksen tavoitteet, oppisisällöt ja aihekokonaisuudet sekä 
menetelmät ovat yhdensuuntaisia ja toisiaan täydentäviä.  

Nivelmallin mukaiset säännölliset tapaamiset esi- ja alkuopettajien kesken ovat perusta yhteistyön 
rakentamiselle. Opetuksen erivaiheinen toiminnan tunteminen laajentaa ja syventää näkemyksiä ja 
ammatillista kehittymistä ja luo yhteistä viitekehystä opetukseen.  
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Tiedonsiirtopalaveri ja muut nivelvaiheen toimenpiteet 

Hyvä yhteistyö ja tietojenvaihto kodin, esiopetuksen sekä koulun ja muiden lapsen kanssa toimivien tahojen 
kesken mahdollistaa kunkin lapsen yksilöllisten hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen liittyvien tarpeiden 
huomioimisen.  

Tiedonsiirtopalaveri käydään lapsen siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen. Tällöin siirtyy lapsen 
oppimisen kannalta olennaiset asiat alkuopetukseen. Palaveri käydään keväällä huhti-toukokuun aikana. 
Esiopettaja kutsuu tiedonsiirtopalaverin koolle. Hän huolehtii, että kaikkien tulevien ekaluokkalaisten tiedot 
siirtyvät koululle. Esiopettaja ja huoltajat täyttävät tiedonsiirtolomakkeen ennen siirtopalaveria. 
Lomakkeeseen kirjataan asiat, jotka on hyvä tietää ennen koulun alkua. Lomake annetaan 
tiedonsiirtopalaverissa koulun erityisopettajalle. Lisäksi kouluterveydenhoitaja kutsuu lapsen ja huoltajat 
kesän aikana terveystarkastukseen. 

Palaveriin osallistuvat esiopettajat, tulevat luokanopettajat, koulupsykologi sekä koulun ja 
varhaiskasvatuksen erityisopettajat. Tarvittaessa mukana voi olla myös muita moniammatillisen työryhmän 
jäseniä. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua siirtopalaveriin. Tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevien 
lasten huoltajien tulee osallistua siirtopalaveriin.   

Esioppilaiden ja huoltajien perustiedot siirtyvät perusopetukseen automaattisesti koulun sähköisen 
palvelujärjestelmän kautta. Näin erillistä kouluun ilmoittautumista ei tarvitse tehdä. Kuntaan muuttavat/ 
kunnasta pois muuttavat perheet ilmoittavat muutoksesta kuitenkin suoraan koululle.  

 

6. Oppilashuolto  

 

Lasten kehitysympäristön ja esiopetuksen toimintaympäristön muutosten myötä oppilashuollosta on tullut 
yhä tärkeämpi osa esiopetuksen perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy kiinteästi esiopetuksen tehtävään 
edistää lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä. Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun 
ensisijaisuus. 

Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Esiopetuksen 
oppilashuolto koskee myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia lapsia. Oppilashuollolla 
tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin 
edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä. Oppilashuoltoa 
toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä 
oppilashuoltona. Tämän lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö 
on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava 
suhtautuminen lapseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. 

Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas-ja opiskelijahuoltolaissa. 
Tässä luvussa määrätään oppilashuollon keskeisistä periaatteista, opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon 
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tavoitteista sekä paikallisen opetussuunnitelman ja yksikkökohtaisen oppilashuolto-suunnitelman 
laatimisesta. 

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa 
siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä 
lapsen ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon lapsen ikä ja edellytykset. Esiopetusyhteisön tai lasten 
hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä huoltajan kanssa. 

Lapsen huoltajalle annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä ohjataan hakemaan 
tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja. Lapsen ja huoltajan osallisuus oppilashuollossa, suunnitelmallinen 
yhteistyö ja oppilashuollosta tiedottaminen lisäävät oppilashuollon tuntemusta ja edesauttavat palveluihin 
hakeutumista. Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä 
työmenetelmä oppilashuollossa. Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet 
muodostavat esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Esiopetuksen ja muun 
varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen välinen vuorovaikutus on tärkeää pohdittaessa oppilashuollon 
toimintaa. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa lapsen terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. 

Opetuksen järjestäjä asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja yksikkökohtaiset oppilashuoltoryhmät. 
Yksittäistä lasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Jokaisella 
kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. Kaikki 
oppilashuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi 
ikäryhmälle suunnattuja terveydenhoitopalveluja sekä psykologi-ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä 
sen mukaan kuin käsiteltävä asia edellyttää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

LIITE1 

ESIOPETUKSEN VUOSIKELLO 
 
 
 
 
 

 

  

 

Joulukuu

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Esiopetus 

alkaa 

Vanhem-

painilta 

LUKIMAT 

Laajennettu OHR (tarvittaessa): 

päiväkodin johtaja, eo/veo, 

koulupsykologi, terveydenhoitaja, 

koulukuraattori, huoltajat 

 

Kouluvalmiustehtävät 

eo/veo, esiopettaja. 

 

Esiopetukseen, 

kouluun ja aamu- ja 

iltapäivätoimintaan 

ilmoittautuminen 

 

Tiedonsiirtopalaveri 

 

Esiopettaja, huoltajat, 

erityisopettajat, luokanopettaja 

(psykologi, koulukuraattori) 

Kouluun tutustuminen 

huoltajien kanssa 

Säännöllinen yhteistyö 

huoltajien kanssa. 

Kummiluokkatoiminta 

4 lk:n kanssa. 

 

Uusien  

esiopetusryhmien 

muodostaminen 

Esioppilaan  
oppimissuunnitelman 

laatiminen yhdessä 

huoltajien kanssa 

 


