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Yhteisen työn koonti toukokuu
2017 – marraskuu 2018

Päivämäärä

Aihe

3.5.2017

Kick off- tilaisuus

23.5.2017

Valtakunnalliset toimenpidelinjaukset + Top 4 valintaa

14.6.2017

Osallisuuden toteutuminen organisaatioissa –tehtävän purkua

14.8.2017

Pilottien suunnittelua yhdessä ja työryhmissä

18.9.2017

Lasten mielenterveyden edistäminen ja varhaiskasvatus osana perhekeskusmallia

18.9.2017

Varhaiskasvatus ja horisontaalinen yhteistyö perhekeskustoimintamallissa

24.10.2017

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

21.11.2017

Erityis- ja vaativan tason kehittäminen ja yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa

18.12.2017

LAPEn tilannekatsaus ja perhekeskustoimintamallin teemojen työstäminen

30.1.2018

Vuoden 2017 koonti, kohtaamispaikkatoiminta ja osallisuuden kriteerit

22.2.2018

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki ja monikulttuurisuus osana perhekeskustoimintamallia + miten asemoituu
varhaiskasvatus osana koko LAPE kokonaisuuteen

23.3.2018

Nepsy, varhaisen tuen pilotin ja tunne- ja vuorovaikutus pilottien esittelyt

26.4.2018

Varhaiskasvatus katsomusten keskellä+ vammaispalveluiden esittely (peruuntunut) + itsearviointi

24.5.2018

Systeeminen lastensuojelu ja monitoimijainen työskentely +yhdyspintaraportti

27.8.2018

Yhteiskehittämisiltapäivä varhaiskasvatus, koulu, oppilaitos ja vapaa-aika, nepsy, perhekeskustoimintamalli ja
erityis- ja vaativa tason kehittämisryhmät

4.10.2018

Yhteiskehittämisiltapäivä perhekeskustoimintamalli, varhaiskasvatus ja koulu, oppilaitos ja vapaa-ajan
kehittämisryhmät

20.11.2018

Koko hankekauden koonti

ESIOPETUKSEN
ALATYÖRYHMÄN NOSTOT
Lapsi aina oikealla ovella –
lähieskari ja lähikoulu
Pirkanmaan LAPE

6 - vuotiaat

• Kuusivuotiaat elävät vielä leikin ja mielikuvituksen maailmassa, keskellä
valtavaa kasvupyrähdystä ja liikkumisen tarvetta
• He haluavat olla itse opettajia ja liitää mielikuvituksensa ja toistensa
kanssa yhdessä luomissaan ja rakentamissaan leikkimaailmoissa
• Kun koulukypsyys aletaan saavuttaa, lapsen näkökulma ja tavoite alkaa
toisinaan muuttua tarpeeksi olla oppilas, tarpeeksi saada tietää miten
asiat oikeasti ovat.

Tämä ei lainkaan tarkoita sitä, että lapsen tarve ja oikeus leikkiä tai
liikkua loppuisi, mutta tilaa tulee yhä enemmän myös tiedonjanon
tyydyttämiselle.
• Jotkut viisivuotiaat voivat osoittaa jo monelta osin koulukypsyyttä, toisilla
lapsilla koulukypsyys saavutetaan vasta 8-vuotiaana  tarvitaan
suurempaa joustavuutta ja vaihtelun sallimista eskarialkuopetukseen

Eskari velvoittava

PERUSOPETUSLAKI
26 a § Esiopetukseen osallistuminen
• Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään
esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
• Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun
esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
35 § Oppilaan velvollisuudet
• Oppilaan tulee osallistua tässä laissa säädettyyn opetukseen johon hänet on otettu, jollei
hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.
OPH: Perusopetuslain 35 § muutos korostaa esiopetukseen osallistumisen säännöllisyyttä.
Osallistumisen säännöllisyys on tärkeää esiopetuksen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta.
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) määrätään, että opettaja, huoltajat ja
esiopetuksen toteuttamiseen osallistuva henkilöstö huolehtivat yhteistyössä lapsen
säännöllisestä osallistumisesta. Lasten osallistumista seurataan esiopetuksen yksiköissä.
Huoltajat ilmoittavat sairauspoissaoloista sekä pyytävät lupaa muista syistä johtuviin
poissaoloihin esiopetuksen järjestäjän päättämällä tavalla.
Tampereen linjaus
• 1-5 pv  suullinen ilmoitus esiopettajalle
• yli 5 päivää  kirjallinen lupa päiväkodin johtajalta
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PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN
PERUSTEET LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

13.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen
•

•
•

•

Lapsen siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen edellyttää
suunnitelmallista yhteistyötä esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstön
kesken. Tarvitaan oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien
asiakirjojen molemminpuolista tuntemista.
Yhteistyö huoltajien kanssa ja keskinäisen luottamuksen rakentaminen on
tärkeätä.
Lapsia kannustetaan olemaan ylpeitä esiopetuksen aikana opituista
taidoista. Heitä rohkaistaan liittymään uuteen ryhmään ja toimimaan uudessa
ympäristössä kohtaamiensa aikuisten kanssa.
Vuosiluokkien 1-2 opetuksessa otetaan huomioon esiopetuksen ja sitä
edeltäneen varhaiskasvatuksen antamat valmiudet.
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Pedagoginen tuki

tilanne
ennen

Oppilashuolto
Yksilötaso

Yhteisötas
o

lakimuutos 1.8.2014

Pedagoginen tuki

Oppilashuolto
Yksilötaso

• perusopetuslaki

Yhteisötas
o

• oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
• yksilökohtainen oppilashuolto on
huoltajille/lapselle
vapaaehtoista

Esiopetuksen yhteisöllinen oppilashuolto

Eskarilainen on
palveluntuottajast
a riippuen joko
vanhin kuningas /
kuningatar
tai sitten
pienin prinssi /
prinsessa
miten
palveluntuottaja
huomioi tämän?

Esiopetusryhmä
koululla

Esiopetusryhmä
päiväkodissa

• Koulun tiloissa sijaitsevan esiopetusryhmän
yhteisöllinen oppilashuoltotyö on osa koulun
yhteisöllistä oppilashuoltoa.

• Päiväkodissa toimivan esiopetusryhmän
yhteisöllinen oppilashuolto on osa päiväkodin
yhteisöllistä hyvinvointia.

• Koulussa on yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jonka
puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii rehtori.
Päiväkodin johtaja on ryhmän jäsen, mikäli hän
vastaa esiopetuksesta.

• Päiväkodissa on yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä,
kun esiopetus toteutetaan päiväkodissa (esim. koko
yksikön asia, viikkopalaveri)

• Rehtori/Päiväkodin johtaja vastaa esiopetuksen
yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamisesta
esiopetuksessa.

• Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän puheenjohtajana
toimii päiväkodin johtaja.
• Yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön osallistuvat
aiheen mukaisesti koulukuraattori- ja koulupsykologi
sekä neuvolaterveydenhuollon edustajat.

Esiopetuksen yksilökohtainen oppilashuolto ja
pedagoginen tuki – psykososiaaliset palvelut

Psykologipalvelut
• Koulupsykologi osallistuu tarvittaessa esiopetusikäisen lapsen yksilökohtaiseen
oppilashuoltoon ja pedagogisen tuen suunnitteluun
• Koulupsykologi konsultoi esiopetuksen opettajia
• Työnjako ja tiedonsiirto sovitaan lapsen asioissa mukana olevien psykologien kesken
tapauskohtaisesti (esim. koulupsykologi, Perheneuvolan psykologi, neuvolapsykologi,
erikoissairaanhoidon psykologi).
Koulukuraattoripalvelut
• Koulukuraattori tarjoaa esiopetukselle konsultointitukea sekä osallistuu yksilökohtaiseen
oppilashuoltoon ja nivelvaiheen tiedonsiirtoon tarvittaessa

Neuvolaterveydenhuollon palvelut
Palvelut kuuluvat kaikille lapsille riippumatta esiopetuksen toteuttamispaikasta.

Nivelvaiheet

• Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden myötä varhaiskasvatus on kytketty tiiviisti
osaksi elinikäisen kasvun ja oppimisen polkua sekä opetussuunnitelmien jatkumoa.
• Varhaiskasvatus, siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lasten
kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden.

Vakasta

Eskariin

Perusopetukseen

2. aste

Yhteistyön pitää kulkea molempiin suuntiin
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YHTEISTYÖSSÄ KEHITETTÄVÄÄ
• Kehitetään paikalliset yhteistyökäytännöt koulukuntoisuuden /
opiskelukyvyn moninaiseen arviointiin
• Varmistetaan erilaisiin tuen tarpeisiin suunniteltujen monialaisten hoito- tai
tukipolkujen ajantasaisuus ja toimivuus ja tunnettuus
• Työnjako tuen tarvearvioinnissa ja tarjoamisessa
• Varmistetaan tuen järjestämiseen tarvittavan tiedon siirtyminen sopimalla
paikalliset lainmukaiset käytänteet
• Sovitaan monialaisessa yhteistyössä käytänteet sairaalakouluun siirtyvän
ja palaavan oppilaan asiat
• Pitääkö kaikki tutkimukset tehdä esiopetuksen aikana?
Kuinka hyödyntää 5 v kevättä sekä esi- ja alkuopetuksen aikaa?
Kuinka päästä tarvittaessa nopeasti tuen ja hoidon piiriin?
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Olisiko tämä se unelma?
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Esimerkkejä hyvistä käytänteistä

• S2 –opetus

Naistenmatkan koulu, Pirkkala, yhteis- ja samanaikaisopettajuus hanke. S2 opettaja toimii
esiluokassa esiluokan opettajan kanssa samanaikaisopettajana sekä esiluokan- ja 1. luokan
opettajat toimivat yhteisopettajaparina suunnitellen ja toteuttaen yhdessä esiluokan ja 1.luokan
opetusta.
• Kangasala- kasvatusohjaaja
Osana kouluamme toimii kolme esiopetusryhmää, joissa kasvatusohjaaja käy kerran
viikossa yhden aamupäivän ajan. Kasvatusohjaaja havainnoi ja tutustuu lapsiin sekä heidän
ominaisiin toimintamalleihinsa erilaisissa ja nopeastikin muuttuvissa tilanteissa. Tavoitteena on
lisätä yhteisöllisyyttä ja tiivistää nivelvaihetta esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä. Hyvä
lapsituntemus on eduksi lapsien luokkiin jakoa esikoulun keväällä.
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esimerkkeä hyvistä käytänteistä
• Eskarista ekaluokalle –toimintamalli, jossa tuetaan vanhemmuutta, tullaan tutummaksi uuden
ympäristön ja toimintakulttuurin kanssa
Eskarista ekaluokalle –hankkeen tavoitteena oli 6-8 v lasten ja heidän perheiden
käytännön hyvinvointiosaamisen ja lasten oppimisvalmiuksien tukeminen.
Hankkeessa kehitettiin toiminnallisia malleja yhteistyössä MLL:n paikallisyhdistysten,
esiopetuksen, alkuopetuksen, lastenneuvoloiden, kirjaston ja muiden toimijoiden kanssa.
Pilottialueet olivat
Hauho, Hollola, Tampereen Koivistonkylä ja Hervanta sekä Akaan
Toijala. Hankkeella oli RAY:n rahoitus.
Toimintamalleissa: arvosuunnistus, perheilta, reppukahvila ja kerho ja
toimintamateriaaleissa on huomioitu lapsen siirtyminen esiopetuksesta alkuopetukseen,
hyvinvointiosaamisen taitojen lisääminen ja lapsen oppimisvalmiuksien tukeminen. Kaikkia
malleja yhdistää toiminnallisuus ja se, että perheiden rooli illassa on aktiivinen. Iltojen
toteuttaminen perustuu yhteistyöhön eri toimijoiden kesken, jolloin kokonaisvastuu
jakautuu usealle eri toimijalle. Toimintamallien sisältö ei ole vakio, vaan se suunnitellaan
tahojen ja alueen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Hankkeessa kehitetyt toimintamallit ja -materiaalit ovat yksinkertaisia ja helppoja toteuttaa
niin yksilö- ja ryhmätyöskentelyssä päiväkodissa, koulussa, perhekerhoissa ja kotona. Kehitettyjä toimintamalleja voidaan käyttää soveltaen kaikenikäisten lasten ja nuorten
toiminnassa
https://hameenpiiri.mll.fi/kunnille/kehittamishankkeet-ja-
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TYÖRYHMÄN JÄSENET
Tuija Landström, Ylöjärvi, vastaava
kuraattori
Sari Salomaa-Niemi. Tampere,
erikoissuunnittelija
Anu Eräpalo. Kangasala, päiväkodin
opettaja, esiopetus
Leena Jalonen. Pirkkala, tuntiopettaja,
esiopetus
Susanna Raivio. Ylöjärvi,
projektikoordinaattori LAPE

Ryhmätyöskentelyä
Mitä jäi käteen?
Keskustelun purku löytyy muistiosta

Miten tästä
eteenpäin?
purku löytyy muistiosta

YHTEYSTIEDOT
Varhaiskasvatus lapsen
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