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Varhaiskasvatusyksikkö / toimipiste 

Päiväkoti Viskuri 

Toimintakausi 

2019-2020 

Osoite  

Viskurikuja2, 00700 Helsinki 

Puhelin 

0931032960 (Rukiit), 0931023436 (Tähkät), 
0931032959 (Ohrat) 

Sähköpostiosoite 

pk.viskuri@hel.fi 

Päivämäärä jolloin esiopetuksen toimintasuunnitelma 
 on käsitelty ja hyväksytty 

      

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
      

 

 
Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

 

Monivammaisten lasten ryhmä (Mova) Ohrat 5 lasta, integroitu erityisryhmä (ie) Rukiit 4 lasta, Tähkät 7 lasta. 

Esiopetuksen toimintaympäristö rakennetaan yhdessä lasten kanssa kunkin ryhmän omien tarpeiden mukaan. 
Selkeää toimintaympäristöä muokataan arjen kuluessa, jolloin lapset saavat vaikuttaa tarjolla oleviin välineisiin ja 
tarvikkeisiin. Tilojen käyttö koko päiväkodissa suunnitellaan vastaamaan mahdollisimman hyvin erilaisten 
pienryhmien pitkäkestoista toimintaa. Kaikkia tiloja hyödynnetään monipuolisesti, niin vesi- kuin hiekkaleikkiä, 
salia, ateljeeta, pikkukeittiötä ja muiden ryhmien tiloja. Ohrat-ryhmä toteuttaa viikottain aistihuoneen omassa 
ryhmätilassaan. Päiväkodin piha on porrastetusti kaikkien käytössä, jolloin vältytään ruuhkalta. Esikoululaiset 
ulkoilevat pääsääntöisesti ensimmäisenä. Lähialueiden leikkipuistot sekä erityisesti Malmitalon kulttuuritarjonta 
ovat aktiivisessa käytössä. Muuta koko kaupungin tarjontaa hyödynnetään aina tilaisuuden tullen esim. Lasten 
liikennekaupunki, Viikin luonnonsuojelualue, Sofianlehdon multisensorinen keskus, Jaatisen maja (Jaatinen 
vammaisperheiden monitoimikeskus ry), Fallkullan kotieläintila ja muu koko kaupungin kulttuuritoiminta. Tiivistä 
yhteistyötä tehdään arjessa myös eri terapeuttien sekä tutkivien ja kuntouttavien tahojen kanssa. Teemme 
yhteistyötä päivähoitoyksikön koulun tiloissa toimivien esiopetusryhmien kanssa. Kerran kuussa jumpataan 
koulun salissa Sateenkaarien kanssa ja kerran kuussa vuorovaikutusleikkejä Aarnikotkien kanssa. Keväällä 
teemme Asteri-Viskurin eskareiden yhteisen kevätretken.  

 

Syyskaudella ryhmät retkeilevät yhdessä Lasten liikennekaupungin järjestämiin tapahtumiin. Syksyn aikana 
aloitetaan säännölliset yhteiset musiikkihetket. Niin yhteisessä kuin ryhmien omassa toiminnassa painotetaan 
sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi kielellisten taitojen kehitystä, erityisesti leikin keinoin. Ryhmien 
toiminnassa painottuvat myös lasten henkilökohtaiset tarpeet ja yksilöllinen ohjaus, jolloin kuntoutukselliset 
tavoitteet ja terapiat sisältyvät eheästi esiopetuspäivään. Tarvittaessa toimintaa mukautetaan lapselle sopivan 
tasoiseksi. Ryhmien yhteisissä esiopetushetkissä kiinnitetään huomiota myös akateemisten taitojen 
harjaantumiseen isommassa ryhmässä. Kielenkehitykseen sekä suomi toisena kielenä (S2) -toimintaan 
kiinnitetään kaikessa toiminnassa erityistä huomiota. Ryhmästä riippuen arjessa käytetään myös vaihtoehtoisia 
kommunikointikeinoja, kuten tukiviittomia, kuvia, kuvakansioita tai painikkeita.  

 

Ohrat-ryhmässä lasten esiopetuspäivään suunnitellaan moniammatillisessa yhteistyössä sovitut tavoitteet, jotka 
liittyvät motoristen, kielellisten ja vuorovaikutustaitojen sekä osallistumisen/omatoimisuuden harjoitteluun. 
Aamupiirissä lapset on jaettu kahteen ryhmään. Toiminta tapahtuu joko ryhmänä, pienryhmissä tai yksilöllisessä 
ohjauksessa. Tilat on jaettu siten, että lapsilla on mahdollisuus leikkiin ja liikkumiseen, rauhalliseen toimintaan  ja 
vuorovaikutusleikkeihin sekä musiikin ja kuvallisen ilmaisun tuottamiseen. Lapset osallistuvat ryhmien yhteisiin 
projekteihin, tapahtumiin, lauluhetkille sekä käyvät leikkimässä muissa ryhmissä taitojensa mukaan. Lapsille 
mahdollistetaan osallistuminen pienryhmätoimintaan päiväkodin muissa ryhmissä. 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 

Lapsia osallistetaan aktiivisesti niin toiminnansuunnitteluun, toteuttamiseen kuin arviointiin. Heitä haastatellaan ja 
päivittäin mahdollistetaan omien ajatusten ja toiveiden esiin tuominen. Lapset, joilla ei ole kieltä osallistetaan 
kuvien ja esineiden avulla. Pidetään lasten kokouksia, joissa lapsen ääni tulee kuulluksi. Leikkiä ja muuta 
toimintaa havainnoidaan aktiivisesti. Lasta kannustetaan positiiviseen toimintaan, eikä minkäänlaista kiusaamista 
hyväksytä. Syksyllä tehdään kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelma. Ryhmissä ylläpidetään positiivista ilmapiiriä 
ja luodaan yhteisiä ohjeita toiminnalle. 
  
Ryhmissä on käytössä lasten henkilökohtaiset kansiot, joihin kootaan tehtäviä ja muuta vuoden aikana kertyvää 
esiopetusmateriaalia. Jo olemassa olevia viestintä- ja teknologialaitteita hyödynnetään esiopetuksessa. Lapsia 
kannustetaan kiinnittämään huomiota omaan ympäristöönsä ja huolehtimaan sekä omista että yhteisistä 
tavaroista. Lapset harjoittelevat taitojensa mukaan myös kattamaan pöytää, petaamaan oman sänkynsä 
lepohetken jälkeen sekä esimerkiksi huolehtimaan omista vaatteistaan. 
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
 

Syksyllä painotetaan ryhmäytymistä; yhteiset pelisäännöt, kaverisuhteiden luominen, sosiaalisten- ja 
vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen lasten ja aikuisten välillä. Projektityöskentely käynnistyy keväällä lasten 
mielenkiinnon kohteita kartoittamalla ja valittuja aiheita tutkimalla. Lasten omaehtoista toimintaa havainnoidaan ja 
dokumentoidaan jatkuvasti, jolloin projektityöskentely voidaan aloittaa lasten ehdoilla. Työskentelyä ohjataan 
lapsilähtöisesti kohti opetuksen yhteisiä tavoitteita. Ajankohtaiset asiat, juhlapäivät sekä esimerkiksi teemaviikot 
huomioidaan oppimiskokonaisuuksissa.    
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

 

Jatkuva toiminnan dokumentointi tapahtuu mm. havainnoinnin avulla, valokuvaamalla, videoimalla sekä 
piirtämällä arjen toiminnasta. Lasten itsearviointia toteutetaan haastattelujen avulla sekä esimerkiksi lasten 
tarinoita kirjaamalla. Itsearviointia toteutetaan myös katsomalla ja keskustelemalla lasten ottamista valokuvista. 
Lapset arvioivat omaa toimintaa hymynaamojen avulla toiminnan lopuksi. Kerran kuussa lasten kokouksissa 
lapset saavat osallistua toiminnan suunnitteluun ja arvioida mennyttä toimintaa. Arvioinnissa käytetään erilaisia 
menetelmiä, joissa otetaan huomioon lasten kehityksellinen taso, esim. kielellinen ja kognitiivinen kehitys. 
Esiopetuksessa on käytössä ryhmittäin viikko- tai kuukausitiedote sekä tulevasta toiminnasta että takautuvasti 
kertomus menneestä. Osa lapsista käyttää myös henkilökohtaisia reissuvihkoja, joihin kirjataan päivittäin/ 
viikottain toiminnan sisältö sekä muut kuulumiset vanhemmille.    

 
Huoltajien osallisuus  

     

Huoltajille järjestetään mahdollisuus tulla tutustumaan avoimesti esiopetustoimintaan ryhmissä. Päivittäisten 
tuonti- ja hakutilannekeskustelujen lisäksi vanhempia kuullaan lapsen esiopetussuunnitelmakeskusteluissa 
(LEOPS) sekä vanhempainilloissa. Hyödynnetään valmiiden käännettyjen lomakkeiden käyttöä kevään Leops-
keskusteluissa. Koska Ohrat-ryhmän lapset kulkevat enimmäkseen taksilla, vanhemmille järjestetään kerran 
kuussa vanhempainkahvit. 

 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

          
Esiopetusryhmissä työskennellään jatkuvasti positiivisen ryhmähengen rakentumiseksi. Syksyn aikana 
ryhmäytymistä harjoitellaan niin omissa ryhmissä, kuin kaikkien esiopetusryhmien yhteisessä toiminnassa. 
Toiminnassa pyritään ennalta ehkäisemään kiusaamistilanteita ja kiusaamiseen puututaan välittömästi. 
Riippumatta sukupuolesta lapsella on mahdollisuus valita leikkejä ja toimintoja oman kiinnostuksensa mukaan. 
Ryhmien aikuisilla on toiminnassaan yhteiset päämäärät ja he ovat läsnä lasta varten. Jokainen lapsi tietää, että 
saa tarvitessaan aikuiselta apua. Sijaisia varten ryhmiin laaditaan selkeä ohjeistus toiminnasta. Tarvittaessa 
perheitä ohjataan myös oppilashuollollisiin palveluihin; esiopetuksen psykologi ja esiopetuksen kuraattori. 
 

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

 

Perheiden kanssa keskustellaan heidän omasta kieli- ja kulttuuritaustastaan sekä kannustetaan perheitä 
pitämään yllä omia kulttuurisia tapojaan. Lasten äidinkielet näkyvät päiväkodin toimintaympäristössä. Äidinkielen 
merkitystä korostetaan perheiden kanssa keskusteltaessa. Kuvat ja viittomat tukevat arjen kommunikaatiota ja 
tarvittaessa satuja ja tarinoita luettaessa käytetään helpotettuja selkokielisiä versioita. Kieltä rikastetaan ja 
kielitietoisuuden kehittymistä harjaannutetaan kaikessa arjen toiminnassa esim. Roihusten arjessa-materiaalilla.  
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Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

Päiväkodissamme järjestetään tänä vuonna valmistavaa esiopetusta. Valmistava esiopetusta järjestetään 
maanantaista torstaihin klo 12-13. Valmistavan esiopetuksen eskarit osallistuvat myös perjantaisin S2-
pienryhmiin. Valmistavassa esiopetuksessa täytetään reissuvihkoa, joka kulkee päivittäin kodin ja päiväkodin 
välillä. Reissuvihkoon kuvitetaan ja kirjoitetaan, mitä päivän aikana on tehty, jotta lapsi voi kotona omalla 
äidinkielellään kertoa vanhemmilleen päivästään. Valmistavassa esiopetuksessa sekä S2-pienryhmissä 
käytetään Roihusten arjessa-materiaalia. Valmistavassa esiopetuksessa pelataan Ekapeliä. 
 

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

 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 

 

Oppimisympäristö järjestetään ja sitä muokataan tukemaan lasten yksilöllistä kasvua ja kehitystä. Opetuksessa 
hyödynnetään eri aisteja ja lasten tarpeet huomioiden pyritään mahdollistamaan yhteisen toiminnan 
monikanavaisuus. Kommunikaatiota ja kielellistä vuorovaikutusta tuetaan vahvasti kuvien ja viittomien avulla ja 
toimintaa järjestetään ison vertaisryhmän lisäksi niin pienryhmissä kuin pari- ja yksilötyöskentelynä. Integroidussa 
erityisryhmässä kaikki lapset saavat tarvittaessa osa-aikaista erityisopetusta osana esiopetusta. Tähkien 
ryhmässä osa-aikainen erityisopetus järjestetään tarvittaessa samanaikaisopetuksena oman esiopettajan ja 
erityisopettajan yhteistyönä.   

 
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen 

opettaja, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan 
terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 

 

 

Keskustelun  
päivämäärä 

15.10.2019 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma) 

Liite 

Suunnitelman  

päivämäärä 

26.9.2019 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  

 

Seurakunta ja Pukinmäenkaaren peruskoulu sekä tarvittaessa neuvolapalvelut, lastensuojelu, perheneuvola, 
esiopetuksen kuraattori ja psykologi ja perusopetuksen erityissuunnittelija.     

 
 

 


