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Mikä eskari?

• Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat 

oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Varhaiskasvatus, esiopetus ja 

perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta 

johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle 

oppimiselle. 

• Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa 

pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita 

opetuksen järjestämisessä. Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä 

esiopetuksen toiminnassa.

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/esiopetus
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Mikä eskari?

• Esiopetus on osa varhaiskasvatusta ja tärkeä ajanjakso lapsen 

elämässä. Esiopetuksessa lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja 

oppia uutta. Lisäksi se tarjoaa tilaisuuksia lapsille monipuoliseen 

vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen.

• Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien 

kanssa lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa 

lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestä oppijana. 

Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa 

pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen 

järjestämisessä. Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä esiopetuksen 

toiminnassa.

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/mita-esiopetus
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Esiopetuksen velvoittavuus

• Lapsen tulee osallistua oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä 

vuonna vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen 

tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

• Perusopetuslain mukaista virallista maksutonta esiopetusta annetaan 

kunnan päättämissä päiväkodeissa ja kouluissa. Lisäksi jotkut 

opetuksen järjestäjät ovat saaneet valtiolta luvan järjestää 

esiopetusta.

• https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-

koulutus/paivahoito/esiopetus/esiopetuksen-velvoittavuus/
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Esiopetuksen arvoperusta

• Esiopetus perustuu käsitykseen lapsen itsearvoisesta merkityksestä –

jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. 

Lapsella on oikeus
• tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi sekä yksilönä että 

yhteisön jäsenenä

• oppia ja rakentaa käsitystään itsestään ja maailmasta omien lähtökohtiensa 

mukaisesti

• kokea arvostusta omasta erilaisuudestaan ja mielipiteistään

• oppia leikkien ja iloita oppimastaan

• osallistua yhdessä tekemiseen ja oppimisympäristönsä rakentamiseen

• ilmaista itseään ja ajatuksiaan sekä kokeilla ja opetella uusia asioita

• saada hyvää opetusta, johon kuuluvat kannustava palaute ja oikeudenmukainen 

kohtelu.

• Esiopetus tukee lasten kykyä ymmärtää arvoja, noudattaa terveellisiä 

elämäntapoja sekä kehittää tunnetaitojaan.

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/esiopetus-lapsen-oikeutena
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Esiopetuksen tavoitteet

• Esiopetuksen tavoitteena on, että lapsi oppii ja saa vahvistusta 

minäkuvaansa leikin ja mielikuvituksen kautta niitä tukevassa 

oppimisympäristössä. Esiopetuksen tulee olla lapselle tarpeeksi 

haasteellista ja tarkoituksenmukaista.

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/esiopetuksen-tavoitteet
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Esiopetuksen tavoitteet

• Esiopetus pohjautuu opetuksen eheyttämiseen. Esiopetuksessa ei 

ole oppiaineita vaan opetus toteutetaan oppimiskokonaisuuksina, 

joiden suunnittelun tärkeänä lähtökohtana ovat lasten mielenkiinnon 

kohteet. Esiopetuksessa edistetään lasten laaja-alaista osaamista 

seuraavilla osa-alueilla:
• ajattelu ja oppiminen

• kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

• itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

• monilukutaito

• tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

• osallistuminen ja vaikuttaminen

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/esiopetuksen-tavoitteet
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Esiopetuksen oppilashuolto

• Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja 

fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. 

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko 

esiopetusyhteisöä tukevana toimintana.

• Esiopetuksen psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat osa oppilashuoltoa. 

Psykologin- ja kuraattorin työn tavoitteena on lisätä huoltajien, lapsen ja 

esiopetuksen henkilökunnan ymmärrystä, tietoa ja kokonaiskäsitystä 

tilanteesta ja auttaa heitä tarvittaessa suunnittelemaan tukitoimia. 

Yhteydenotto psykologiin tai kuraattoriin voi käynnistyä yhdessä esiopetuksen 

henkilökunnan ja huoltajien tai suoraan huoltajien toimesta

• Etelä-keskinen

kuraattori Päivi Penttilä, p. 09 310 22660

psykologi Kaisa Kankaanpää, p. 09 310 22661

• https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/esiopetus/esiopetuksen-

oppilashuolto/
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Esiopetus pk Fredriksbergissa

• Kaksi esiopetusryhmää, kummassakin 14 lasta

• Opetellaan tuntemaan toisemme, lapset myös keksivät elokuun 

alussa omalle ryhmälleen nimen 

• Yhteistyötä
• Muu päiväkoti (etenkin viskarit)

• Ruotsinkielinen eskari

• Lähialueen toimijat (Konepaja)

• Leikkipuistot, puistot jne. 

• Pasilan peruskoulu
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Kouluyhteistyö

• Yhteistyökoulumme tänä vuonna on Pasilan peruskoulu, jonne kaikki 

eskarit ovat tämän hetkisen osoitteensa mukaan menossa

• Koronarajoitteet vaikuttavat, emme vielä tiedä mikä tilanne elokuussa 

koronan suhteen on

• Perusajatuksena se, että kouluun siirtyminen ei ole erillinen vaihe, 

vaan lapsen opinpolku jatkuisi tasaisena

• Esimerkkejä yhteistyöstä:
• Pihatreffit koulun pihalla

• Koulun salin käyttö

• Tiedonsiirto huoltajien luvalla

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/pasilan-peruskoulu/
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Kouluyhteistyö

• Keväällä 2021: 

• Tulevat ekaluokkalaiset kutsuttiin eskariryhminä eskariopettajiensa 

kanssa koulujen pihalle (Savonkatu 2 ja Maistraatintori) keskiviikkona 

5.5. klo 9.00 - 9.45 tutustumaan opettajiin, tuleviin koulukavereihin ja 

kummioppilaisiin. Ne tulevat ekaluokkalaiset, jotka eivät ole 

lähieskareissamme, kutsuimme pihalle huoltajineen. 

Toimintatuokiossa pelailtiin ja leikittiin koulun aikuisten ja isompien 

oppilaiden ohjauksella.

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/pasilan-peruskoulu/
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Lisätietoja
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• Tämä materiaali tulee pk Fredriksbergin nettisivuille luettavaksi. 

• Päiväkodin johtaja Jukka Piippo

• jukka.piippo@hel.fi

• 09 310 72968

mailto:Jukka.piippo@hel.fi

