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pk.lammikko@hel.fi/pk.pihapirtti@hel.fi 

Päivämäärä jolloin esiopetuksen toimintasuunnitelma 
 on käsitelty ja hyväksytty 
8.1.2020 

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
Irma Sihvonen 

 
 
Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Esiopetus perustuu valtakunnallisten esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden määrittelemille arvoille. 
Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa määritetyille arvoille ja Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelmaan 
2016. 
 

Esiopetusaika päiväkoti Lammikossa että päiväkoti Pihapirtissä klo 8.30-12.30 
 

Lammikko  
Esiopetusryhmissä Rentukat ja Vehkat yhteensä: 19 esikoululaista 
 
Pihapirtti 
Kanelit: 15 esikoululaista 
 

Tiloina ryhmätila ja leikki- ja lepohuone. Lisäksi salia käytetään leikkitilana sekä musiikki- ja liikuntatuokihin. 
Laajennamme oppimisympäristöä kattamaan koko Helsingin ja sen tarjoamat kulttuuri- ja liikuntamahdollisuudet. 
Teemme säännöllisesti retkiä lähiympäristöön, mm. Lampi-puistoon, Vesalan liikuntapuistoon, kirjastoon sekä 
kouluihin; Kontulan ala-asteen (Pihapirtti) ja Vesalan peruskoulun (Lammikko) yhdessäoppimisen suunnitelman 
mukaisesti.  
 
Pedagogiset ja toiminnalliset ratkaisut ja painotukset 
 
Kanelit: Toiminnassamme painottuu kaveritaitojen harjoittelu. Tuemme lasta kasvamaan hyvän itsetunnon 
omaavaksi, itsenäiseksi  ja vastuuntuntoiseksi ryhmän jäseneksi. Toiminnassa hyödynnämme digi-välineitä: 
kuvaamme, etsimme tietoa, harjoittelemme ohjelmointia BeeBot-laitteilla, kuuntelemme satuja ja pelaamme 
oppimispelejä. Teemme ryhmätöitä ja työskentelemme pareittain. Kaveritaitojen opettelussa käytämme 
oppimiskuvia. 
 
Rentukat: Kieli- ja vuorovaikutustaidot ovat tämän vuoden painotus. Ryhmässä on  lapsia, joilla on kielellisiä 
erityisvaikeuksia sekä 1 valmistavaa esiopetusta saava lapsi. Koko ryhmässä on vain vähän lapsia, joilla suomi 
on äidinkielenä. Kaikki hyötyvät kielellisten taitojen harjoittamisesta. Tutkimme teemoja  ja ilmiöitä eri 
ympäristöissä. Tvt-välineistöä käytetään tiedon hankintaan, ohjelmien katseluun, satujen kuunteluun, 
oppimispelien pelaamiseen, kuvaamiseen ym. Digikamera on lasten käytettävissä. Tv:tä käytetään 
opetusohjelmatallenteiden katseluun.  
 
Esiopetuspäivä koostuu toiminnallisesta osuudesta koko ryhmälle ja pienryhmissä toimien. Pedagogisia 
oppimistilanteita ovat myös ruokailu, pukeutuminen ja ulkoilu. Vertaisryhmässä toimiminen ja leikkiminen ovat 
lapsille oppimistilanteita. Lapset opettavat ja oppivat toinen toisiltaan. Oppimistilanteissa hyödynnetään liikuntaa, 
leikkiä, taiteilua ja lapsille ominaisia tapoja toimia, esimerkiksi erilaisten pelien pelaaminen. 
 
Jokaiselle esiopetusikäiselle lapselle on laadittu henkilökohtaiset opetussuunnitelmat yhdessä lasten ja 
vanhempien kanssa. Arviointi tapahtuu keväällä. 
 

Esiopetusryhmässämme on tärkeää luoda myönteinen oppimisilmapiiri, jossa tunnistamme jokaisen lapsen 
henkilökohtaisia vahvuuksia.  
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
 

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa 
kokonaisuutta. Toiminnassamme otamme huomioon lapselle ominaiset tavat toimia ja oppia leikkien, liikkuen, 
tutkien ja yhdessä toimien.  
 
Esiopetuksessa vahvistetaan itsestä huolehtimiseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä taitoja. Harjoittelemme 
omista tavaroista huolehtimista ja ottamaan vastuuta omista asioistaan, tekemisistään ja sanomisistaan. 
Harjoittelemme esiintymään, uskalletaan olla oma itsensä ja opitaan luottamaan omiin taitoihin. 
Esiopetusryhmässä luomme turvallisen ilmapiiriin, jossa lapsi voi ja uskaltaa itse kokeilla, erehtyä, tehdä, tutkia, 
ihmetellä, etsiä vastauksia, ja saada onnistumisen elämyksiä yhdessä kavereiden kanssa. 
 
Lasten osallistaminen 
 
Lasten ajatuksia ja toiveita kysellään ja heidän kanssaan keskustellaan. Lapsia havainnoidaan ja heidän 
mielenkiinnonkohteita kartoitetaan mm. tukikuvien kuvien avulla. Aikuinen muokkaa oppimisympäristöä yhdessä 
lasten kanssa lapsilta tulleiden ideoiden pohjalta. Käytämme myös hyväksi vanhempien tekemää haastattelua 
lapsen odotuksesta esiopetuksesta. 
 
Tarjoamme lapsille leikkeihin erilaisia materiaaleja ja tiloja.Lapsilla on mahdollisuus rakentaa leikkejä, jotka ovat 
pitkäkestoisia. Lapset voivat tuoda myös omia lelujaan kotoa rikastuttamaan leikkejään.  
 
Käytämme digitaalisia oppimisvälineitä. kuten tablettia, jota he voivat halutessaan käyttää. Lisäksi haemme eri 
viestintävälineiden, tietotekniikan ja teknisten laitteiden avulla tietoa erilaisista ilmiöistä, asioista ja lapsista 
lähtevistä mielenkiinnonkohteista. Monilukutaito sisältää erilaisia lukutaitoja, kuten peruslukutaidon, numeerisen 
lukutaidon, kuvalukutaidon ja medialukutaidon.  
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

 
Yleisesti määritellyt opetussuunnitelmat mukaiset tavoitteet sisällytetään käsitteillä olevaan teemaan ja projektiin. 
Teemat ja projektit täsmentyvät lapsiryhmän mielenkiinnonkohteiden mukaan. Havainnoiden ja keskustellen 
lapsiryhmän oppimiskokonaisuudet täsmentyvät.  
 
Tiettyyn teemaan liitetään monipuolisesti eri tiedon- ja taidonaloja. Lasten pienistä mielenkiinnonkohteista 
voidaan rakentaa suuria oppimiskokonaisuuksia, kun niitä lähdetään tutkimaan tarkemmin yhdessä. Yksittäisen 
lapsen kiinnostus voi johdattaa tutkimaan aihetta. Aikuinen tuo omaa tietoaan ja taitojaan teeman käsittelyyn. 
 
Ajankohtaiset asiat ja kalenterivuoden juhlat ja tapahtumat huomioidaan ottamalla ne mahdollisuuksien mukaan 
osaksi projektia ja keskustelemalla niistä lasten kanssa. Oppimisessa käytetään tutkivaa, kokeilevaa ja 
elämyksellistä toimintaa. 
 
Myös ajankohtaiset asiat ja yhdessäoppiminen Vesalan koulun / Kontulan ala-asteen alkuopetuksen kanssa 2 
kertaa kuukaudessa tuovat uusia teemoja ja oppimiskokonaisuuksia. 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
 
Dokumentoimme toimintaamme valokuvin ja videoin sekä kirjallisin tuotoksin. Lapset saavat kuvata itse arkea ja 
toimintaa. Lasten kädentöitä ja kuvia laitetaan esille. Omaa esikoulukansiosta tutkimalla lapsi näkee omaa 
oppimistaan. Kannustamme lapsia itsearviointiin yksittäisten toimintojen jälkeen ja antamaan positiivista 
palautetta kaverille. Käytämme tunnekuvia apuna arvioinnissa. 
 
Vanhemmilta saadaan ehdotuksia ja palautetta toiminnasta päivittäisissä keskusteluissa, Lapsen esiopetuksen 
oppimissuunnitelma (Leops) -keskusteluissa sekä lasten antamasta palautteesta kotona.  
 
Tiimipalavereissa arvioimme ryhmän esiopetustoimintaa ja koko päiväkodin palavereissa, työilloissa sekä 
kehittämispäivissä arviointia käydään laajemmin. Lapsen esiopetuksen oppimissuunitelman toteutumista 
arvioidaan tarvittaessa ja kevään aikana yhdessä huoltajien kanssa. 
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Huoltajien osallisuus  
 

Huoltajien ajatuksia ja toiveita lasten esiopetuksesta kysytään suullisesti syksyn ensimmäisessä esiopetuksen 
vanhempainillassa Eskari-infossa ja kirjallisesti ennen lapsen Leops- keskusteluja.  
Vanhemmat osallistuvat Leops-keskusteluihin syksyllä ja keväällä, myös muita keskusteluja käydään 
tarvittaessa.   
Lasten vanhemmat ovat tervetulleita mukaan esikouluryhmän retkille ja koko päiväkodin yhteisiin tapahtumiin 
(esim. isien- äitienpäivänä). Lasten huoltajat saavat tiedotteita tulevasta esiopetusryhmän toiminnasta. 
Esiopetusryhmän viikko-info on esillä ilmoitustaululla. 
Asiakaskyselyyn vastaamalla huoltajat pääsevät kertomaan tyytyväisyydestään ja osallistumaan toiminnan 
arviointiin. 
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Lasten hyvinvointi ryhmässä perustuu fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tasapainoon. Yksikön 
esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma on laadittu ja päivitetty syksyllä 2019. Annamme huoltajille tietoa 
esiopetuksen oppilashuollon palveluista. 
 
Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi esiopetusryhmässä. Hänellä tulee olla turvallinen olo, niin että hän 
kokee tulleensa hyväksytyksi ja toisten arvostamaksi. Rohkaisemme ja kannustamme lapsia antamaan palautetta 
toisilleen. Leikeissä ja leikkivälineissä emme ohjaa sukupuoliroolien mukaisesti, vaan kannustamme 
monipuoliseen toimintaan. Ryhmän kasvattajille on vastuu havainnoida ja huolehtia sosiaalisesta tasa-arvosta ja 
lasten hyvinvoinnista. Kasvattajat ohjaavat omalla esimerkillään lapsia erilaisuuden hyväksymiseen ja 
arvostamiseen. Positiivista palautetta annetaan usein ja myös kaikkien lasten kuullen.  
 
Emme hyväksy kiusaamista. Varhaiskasvatusyksikössä on laadittu erillinen kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma.  
Keskustelemme lasten kanssa, kun ristiriitatilanteita syntyy heidän välilleen. Käymme avointa keskustelua 
perheiden kanssa, otamme huomioon vanhempien huolen ja huomiot. Laadimme esiopetusryhmän kanssa 
yhdessätoimisellemme säännöt. Opimme hyviä tapoja ja kaveritaitoja yhdessä arjessa.  
 

Tarvittaessa käytämme esiopetuksen kuraattorin ja psykologin palveluita. 
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 
 

Koko esiopetustoimintamme on kielitietoista. S2-toimintaa toteutetaan pienryhmissä, jopa kahden lapsen 
ryhmissä, koska kielitaitoerot ja keskittymisen taidot vaativat sitä. Lasten kielitaitoa kartoitetaan (Kettu- ja 
Lumiukko-kartoitukset) ja Leopsiin kirjataan lapsikohtaiset  tavoitteet. Pienryhmissä harjoitellaan tarvittavaa 
sanastoa, käsitteitä ym. Kuvat, tukiviittomat, leikit, laulut, pelit, tabletin käyttö sekä keskustelut edesauttavat 
suomen kielen oppimista. Eri kulttuurien tavoista ja juhlista keskustellaan ja niistä pyydetään tietoa, kuvia ja 
tavaroita vanhemmilta. 
 

Vanhempien kanssa keskustellaan oman äidinkielen puhumisen tärkeydestä ja kannustetaan siihen. 
 
Alueen S2-opettaja käy havainnoimassa lapsia ja konsultoi henkilökuntaa. Keväällä s2-opettaja tekee kielitaidon 
arvion sitä tarviseville. Opetuksen tukena ovat myös erilaiset materiaalipaketit, esimerkiksi Ota koppi sekä 
Roihusten arjessa ja Roihusten harrastukset. 
 

 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

Tarvittaessa järjestämme esiopetusrymässä myös valmistavaa esiopetusta. Järjestämme valmistavaa 
esiopetusta annettujen ohjeiden mukaan yhteistyössä alueemme S2-(suomi toisena kielenä) varhaiskasvatuksen 
opettajan kanssa. Lapsille, jotka tervitsevat valmistavaa esiopetusta tehdään päätös siitä ja leopsiin 
suunnitelma. 
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Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 
 

Toimintamme suunnittelussa otamme huomioon lasten erilaiset kehitysvaiheet sekä tavat oppia. Huomioimme 
mahdolliset tuen tarpeet. Luomme erilaisia menetelmiä oppimisen tueksi. Lapsen esiopetuksen 
oppimissuunnitelmaan kirjaamme kunkin lapsen yksilölliset tarpeet, joiden pohjalta toimimme. 
 
Huoltajille kerrotaan poikkeavaan koulun aloitukseen liittyvistä asioista ja kuulemismenettelyistä. 

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

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

 
Esiopetuksessamme annetaan yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Esiopetuksen toiminnassa huomioidaan, 
mitä asioita voidaan tehdä ryhmässä ja mitä asioita kahdestaan tai 2-4 lapsen ryhmänä avustajan tukemana.  
  
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen 

opettaja, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan  
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 
Keskusteluun osallistuivat veo Tiina Saari, varhaiskasvatuksen opettaja Kirsi Alarotu, 

kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja (kveoa) Riitta Aaltonen ja suomi toisena 
kielenä (s2)-varhaiskasvatuksen opettaja Mirkka Rouhio 
 

Pihapirtissä: varhaiskasvatuksen opettaja Teija Laakso – Lindsten, kveo Riitta 
Aaltonen, s2-opettaja Mirkka Rouhio, psykologi Milla Hormaluoma ja kuraattori Hanna – 
Mari Sipiläinen 
 

Keskustelun  
päivämäärä 
5.9.2019 
 
 
 
18.9. 2019 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma) 
Liite 1. Vesalan peruskoulun kanssa tehtävästä yhdessä oppimisesta pk Lammikon kanssa 
 
Liite 2. Kontulan ala-asteen kanssa tehtävästä yhdessäoppimisesta pk Pihapirtin kanssa 

Suunnitelman  
päivämäärä 
20.10.2019 Lammikko 
28.8.2019 Pihapirtti 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  
 

Yhteistyökumppaneitamme ovat S2-varhaiskasvatuksen opettaja, kveo, lähikoulu, leikkipuisto Lampi, kirjasto, 
seurakunta, urheiluseurat Kontu ja FC Hawsk, psykologi ja kuraattori, neuvola, lastensuojelu ja lasten puhe-, 
toiminta- ja musiikkiterapeutit, Uusi lastensairaala, kehitysvammapoliklinikka sekä kaikki muut mahdolliset lapsen 
kuntoutukseen osallistuvat toimijat. 
 
Vanhempia informoidaan koululaisten iltapäivätoiminnasta ja sinne hakemisesta. 
 
 

 


