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1 ESIOPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN

(esim. esiopetuksen työ- ja loma-ajat, henkilökunta)

Syyslukukausi 8.8.-20.12.2019

Syysloma 14.-20.10.2019

Joululoma 21.12.2019-6.1.2020

Kevätlukukausi 7.1.-30.5.2020

Talviloma  24.2.-1.3.2020

Pääsiäisloma 10.4.-13.4.2020

Esiopetusaika on arkisin klo 8.30 - 12.30. Vuorohoidossa esiopetusta järjestetään perheiden

tarpeen mukaan iltaisin ja viikonloppuisin.

Varhaiskasvatuksen opettaja Minna Kivimäki

Varhaiskasvatuksen opettaja Elina Puro

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Eeva Kannosto-Virtanen
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2 ESIOPETUKSEN TOIMINTAPERIAATTEET

2.1 Suunnittelun periaatteet

(esim. suunnitteluajankohdat ja käytännöt)

Toimintakauden alussa laaditaan lukuvuosisuunnitelma ja toimintasuunnitelma tulevalle
toimintakaudelle. Toimintasuunnitelmaa tarkennetaan sekä arvioidaan vähintään
puolivuosittain. Toimintasuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon sekä lasten että
vanhempien osallisuus. Viikkokohtaista suunnittelua tehdään viikoittain tiimipalaverissa.
Esiopetusta suunnitellaan ilta- ja viikonlopun esiopetusta tarvitseville lapsille
yksilökohtaisesti.

2.2 Toimintakulttuuri

- yleistä toimintakulttuurin kuvausta

Harjunsalon päiväkoti on kaupungin ainoa vuorohoitoa tarjoava yksikkö. Esioppilaistamme
noin puolet tarvitsevat vuorohoitoa. Näiden esioppilaiden vuorokausi- ja viikkorytmi on
erilainen ja suunnittelemme heille jokaiselle henkilökohtaisen polun esiopetuksessa.
Olemme luoneet ryhmässä käytänteet vuorohoidon esiopetukselle niin, että se toteutuu
niin ryhmämuotoisena kuin yksilölliseen opetussuunnitelmaan perustuen. Ryhmämuotoisuus
toteutuu arjen esiopetusajan puitteissa ja  yksilökohtainen puolestaan vuorohoidon
henkilökunnan toimesta oman ryhmän esiopettajien suunnittelemana. Käymme tiivistä
vuoropuhelua huoltajien kanssa, jotta heidän arkensa olisi  mahdollisen sujuvaa.

Toimintakulttuurissamme pidämme tärkeänä ja kehitettävinä asioina lapsen/lasten
osallisuutta. Tämä näkyy ryhmässämme keskustelukulttuurissa, lasten kokouksissa ja
kuuntelemalla sekä havainnoimalla lapsia.

Perheiden monimuotoisuuden kunnioittaminen ja perheiden kohtaaminen ovat
toiminnassamme keskiössä.

2.3 Ilmiöpohjaisuus ja toiminnallisuus opetuksessa

Laaja-alainen oppiminen otetaan huomioon ja on keskeinen opetuksen lähtökohta.
Toiminnassa asiat liitetään toisiinsa muodostaen oppimiskokonaisuuksia. Oppimistilanteet
ovat keskustelevaa ja pohtivaa oppimista, jossa lapset ovat aktiivisessa roolissa.
Tarkastellaan, ihmetellään, tutkitaan ja kuunnellaan lapsen ajatuksia ja ollaan tietoisia siitä,
mitä lapsi jo osaa ja annetaan lapsen oivaltaa itse.

Erityisesti pienryhmäpedagogiikka mahdollistaa toiminnallisen opetustavan. Opeteltavat
asiat liitetään lapsen arkeen esimerkiksi kauppaleikki, vuodenkierto, liikenneleikki ja retket.
Opetusta ei pilkota pieniin osiin vaan liitetään opeteltavia asioita yhteen. Esimerkiksi yksi
metsäretki pitää sisällään motorisia harjoituksia, matematiikkaa, tiedon hankkimista,
vuorovaikutussuhteita ja visuaalista hahmottamista. Kaikessa oppimisessa nähdään leikin
merkitys erittäin tärkeänä. Jokaiseen esiopetuspäivään sisältyy sekä ohjattua että vapaata
leikkiä. Myönteinen vuorovaikutus ja kannustaminen ovat tärkeä osa toimintakulttuuria.
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2.4 Retket ja projektit

Teemme retkiä viikottain lähiympäristöön esimerkiksi metsään, lähikentille, uimahalliin,
kirjastoon sekä lähikoululle. Harjoittelemme liikenteessä kulkemista kävellen sekä julkisilla
välineillä matkustamista. Retkeilemme myös Kangasalan kaupungin kulttuurikohteissa
(kirjasto, museot).

Erilaisia pitkäkestoisia projekteja toteutamme ns. pajatoimintana. Aiheet pajoihin nousevat
lasten mielenkiinnonkohteiden ja ideoiden pohjalta. Projektin päätteeksi aihe kootaan
yhteen koko ryhmän kesken. Toteutustapa tähän voi olla esitys, juhla tai näyttely.

2.5 Tieto- ja viestintäteknologiakasvatuksen toteutuminen

Käytämme ryhmässä olevia tieto- ja viestintäteknologisia välineitä, puhelinta, tablettia ja
tietokonetta sekä videotykkiä. Lapset pelaavat oppimispelejä esim. Ekapeliä. Quiver-
väritysohjelma on ryhmässä käytössä. Etsimme aktiivisesti yhdessä tietoa asioista ja ilmiöistä
arjen keskellä, joita käsittelemme. Katselemme ja kuuntelemme opetusohjelmia ja
musiikkia (esim. Yle Areena ja Youtube). Valokuvaus  antaa mahdollisuuuden toiminnan
dokumentointiin. Päikky-ohjelman kautta teemme toimintaamme näkyväksi huoltajille
jakamalla kuvia arjesta realiajassa. Kirjat, niiden lukeminen ja katselu ovat tärkeässä
roolissa joka esiopetuspäivä. Käymme kirjastoautolla säännöllisesti kuukausittain. Lapsille
mahdollistetaan omien tarinoiden ja esitysten toteuttaminen ja niitä dokumentoidaan.

2.6 Liikunta toimintakulttuurissa

Esiopetuksen tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti sekä saamaan
kokemuksia ja iloa liikunnasta. Liikuntaa toteutetaan sekä ohjattuna että vapaana
toimintana. Ohjattu liikunta pitää sisällään sääntöleikkejä sekä eri liikuntamuotoihin ja -
välineisiin tutustumista. Otamme huomioon lapsilta tulleet ideat liikkumiseen. Lapsilla on
mahdollisuus päivittäiseen omaehtoiseen liikkumiseen sekä sisällä että ulkona.

Esiopetusaikana tarjoamme lapsille mahdollisuuden liikunnalliseen toimintaan joka päivä.
Liikumme erilaisissa ympäristöissä, kuten pihassa, metsässä, lähikentillä niin kesällä kuin
talvella, uimahallissa sekä rakennetuissa ympäristössä (kävelyretket). Sisätiloissa
hyödynnämme salia ja ryhmän tiloja.
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2.7 Kulttuuri - ja kansainvälisyyskasvatuksen toteuttaminen

Esiopetusvuoden sisällä toteutamme kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisen
sirkusprojektin, joka päättyy esitykseen. Käymme tutustumassa Kangasalan kirjastoon.
Lapset luovat itse taidetta eri välineillä ja  materiaaleilla. Tutustumme tarkemmin yhden
taiteilijan elämään ja tuotantoon.

Tutustumme eri musiikkilajeihin kuuntelemalla ja tuottamalla itse musiikkia. Lapset
valmistavat esiopetusvuoden aikana rytmisoittimet itselleen.

Kansainvälisyyskasvatukseen sisältyy globaalikasvatussuunnitelman elementtejä; leikimme
eri maitten lasten liikuntaleikkejä, huomioimme YK:n päivän erityisesti lasten oikeuksien
näkökulmasta. Esiopetusvuoden aikana tutustumme erilaisiin tapoihin ja kulttuureihin
muissa maissa. Käsittelemme kansainvälisyyskasvatuksen aiheita lasten mielenkiinnon
kohteista käsin.

2.8 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen esiopetuksessa

Toiminta pohjautuu Opetushallituksen oppaaseen sukupuolten tasa-arvon edistämiseen
perusopetuksessa. (Oppaat ja käsikirjat 2015:5) sekä Kangasalan kunnan esiopetuksen
opetussuunnitelmaan.Toteutetaan esiopetuksen arjessa  niin, että yhteisön jäsenet tulevat
kohdatuksi ja kohdelluksi samanarvoisina riippumatta mistään henkilöön liityvästä tekijästä.
Samanarvoisuus ei merkitse samanlaisuutta.Tavoitteena on edistää arvoilla ja käytänteillä
sukupuolten tasa-arvoa ja tukea lapsia oman identiteetin rakentumisessa. Tätä
toteutamme sukupuolisensitiivisellä kasvatuksella ja kehotunnekasvatuksella. Huomioimme
oppimisympäristöt ja leikin tasa-arvoisuuden.

Katsomuskasvatusta liitämme arjen asioihin, juhliin ja ajankohtaisiin tapahtumiin arjessa.
Kangasalan kaupungin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunitelma ohjaa toimintaamme ja
antaa sille raamit. Pikkukirkko järjestetään kuukausittain ja sen totautuksesta vastaa
seurakunnan työntekijä. Varhaiskasvatusyksikössämme järjestetään sitoutumatonta
Pikkupohtijat- ryhmää, joka toteutetaan samaan aikaan pikkukirkon kanssa ja
pikkupohtijat- ryhmän toiminnasta vastaa varhaiskasvatuksen opettajat.

3 OPPIMISYMPÄRISTÖ

(psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen ympäristö.)

Esiopetusvuoden alussa luomme turvalliset puitteet ja huomioimme ryhmäytymisen.
Ohjataan ottamaan muita huomioon ja  kunnioittamaan toisten yksilöllisyyttä.
Huomioimme lapsen yksilöllisen kohtaamisen. Päivärytmi ja yhdessä sovitut säännöt luovat
turvallisen oppimisympäristön. Harjoittelemme vertaisryhmässä vuorovaikutustaitoja. Lasten
keskinäisiin ristiriitatilanteisiin käytämme vertaissovittelu-mallia, johon lapsiryhmä
perehdytetään. Lasten kanssa käymme läpi tunnetaitoja Askeleittain- materiaalin avulla ja
keskusteluissa lasten kanssa.

Fyysinen oppimisympäristö on esiopetuksessa laaja. Päivittäinen ympäristö  on päiväkodin
sisätilat ja piha. Viikottain teemme retkiä lähimaastoon ja esiopetusvuoden aikana
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vierailemme esim. uimahallissa ja kirjastossa. Otamme lapset mukaan fyysisen
oppimisympäristön suunnitteluun esim. pienryhmähuoneen leikkiympäristön suunnitteluun.

4 KEHITTÄMISKOHTEET

4.1 Varhaiskasvatuksen kehittämiskohteet

Tieto- ja viestintäteknologia.

TVT- laitteiden käytön lisääminen

-laitteiden hankinta tvt -suunnitelman mukaisesti

-henkilöstön osaamisen kartoitus

-koulutusta

-Lasten Kangasala-sivujen kehittäminen

4.2 Esiopetusyksikön omat kehittämiskohteet

Vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetuksen järjestäminen ja toteuttaminen
esiopetussuunnitelman pohjalta iltaisin ja viikonloppuisin. Viestintä- ja
teknologiakasvatuksen lisääminen ja arkeen tuominen.

5 TIEDOTTAMINEN

Hoidamme tiedotuksen vanhemmille pääosin sähköpostin välityksellä. Lähetämme
viikottain viikkokirjeen ryhmän toteutuneesta ja tulevasta toiminnasta sekä muista
ajankohtaisista asioista.  Viikko-ohjelma on nähtävissä ryhmän eteisovessa. Puhelin ja siinä
olevä Päikky-ohjelma toimivat myös tiedosvälineenä. Tiedottamista tapahtuu päivittäin
lapsen tuonti- ja hakutilanteissa.
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6 LASTEN JA VANHEMPIEN OSALLISUUS ESIOPETUKSESSA

6.1 Lapsen osallisuus esiopetuksessa

Esiopetuksen arjessa kuuntelemme ja havainnoimme lapsia, jotta heidän  ideat ja
ajatukset tulevat huomioiduksi. Lasten kokouksissa lapset saavat itse tuoda esille omia
näkökulmiaan esiopetuksen toteuttamiseen (toimintasuunnitelma). Lasta kuunnellaan
myös hänen omaa oppimissuunnitelmaansa laadittaessa, johon kirjaamme lapsen
ajatuksia esiopetukseen ja kouluun liittyen.

6.2 Vanhempien osallisuus esiopetuksessa

Toimintakauden alussa vanhempainillassa käymme vuoropuhelua huoltajien kanssa
heidän toiveistaan ja ajatuksistaan esiopetusvuodelle (toimintasuunnitelma). Lapsen
oppimissuunnitelma laaditaan yhdessä huoltajien kanssa. Päivittäiset keskustelut huoltajien
ja kasvatushenkilöstön välillä tulo- ja hakuhetkillä  mahdollistavat huoltajien ajatusten ja
ideoiden esille tulon. Myös talon yhteiset juhlat ja tapahtumat antavat huoltajille
mahdollisuuden osalistua toimintaamme.

Kannustamme huoltajia esittelemään ryhmällemme esimerkiksi ammattejaan tai
harrastuksiaan (työpaikkavierailut, esittely esiopetuksessa).

6.3 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma
- lasten ja vanhempien osallisuus suunnitelman laadinnassa

- laatimiseen ja arviointiin liittyvät käytännöt

Esiopetuksen oppimissuunnitelma laaditaan yhdessä huoltajien kanssa.
Oppimissuunnitelmaan kirjataan tavoitteet ja menetelmät lapset esiopetusvuodelle.
Kasvatushenkilöstön havainnot yhdessä Eskarin arki-havainnointilomake sekä
varhaiskasvatuksen erityisopettajan kartoittamat tehtävät ( Venny, Lukimat ja KPT) antavat
pohjan suunnitelman teolle.

Huoltajien kanssa yhdessä sovitaan aika keskustelulle. Eroperheitä kannustamme siihen,
että molemmat huoltajat pääsisivät osallistumaan tapaamisiin.

Keväällä arvioimme oppimissuunnitelman toteutumista ja kirjaamme yhteistyössä
huoltajien kanssa lapsen sen hetkisen tilanteen ajatellen koulun aloitusta.
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7 YHTEISTYÖTAHOT JA YHTEISTYÖKÄYTÄNNÖT
- esiopetusyksikön esiopetusryhmien välinen yhteistyö

- esiopetusverkosto

- yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa

- yhteistyö muiden tahojen kanssa

Ryhmämme on päiväkodin ainoa esiopetusryhmä. Ryhmässä on vuorohoitoa tarvitsevia
lapsia. Jotta esiopetukselle asetetut tavoitteet toteutuvat, on laadittu käytänteet, joita
yhdessä vuorohoidon yksikön henkilökunnan kanssa toteutamme.

Teemme yhteistyötä Suoraman esiopetuksen kanssa, koska kuulumme samaan alueeseen.
Lähikoulumme on Suoraman koulu. Tiedonsiirtoa nivelvaiheessa voi olla useanpaankin
kouluun, koska vuorohoidon tarpeen vuoksi esioppilaamme asuvat laajalla alueella.

Teemme Harjunsalon päiväkodissa ryhmien välistä yhteistyötä, luoden yhteisiä käytänteitä
arkeen. Samassa pihapiirissä vuorohoitoa tarjoavan A-talon kanssa olemme tiiviissä
vuorovaikutuksessa päivittäin. Muita yhteistyötahoja ovat; kulttuuri- ja liikuntapalvelut,
neuvola, perheneuvola, pelastuslaitos, hammashuolto, uimahalli, järjestöt ja seurakunta.
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8 ESI- JA ALKUOPETUKSEN YHTEISTYÖ

8.1 Esi- ja alkuopetuksen toiminnan kuvaaminen

- mitä, miten

Syksyllä aloitamme yhteistyön Suoraman koulun kanssa. Esiopetusluokat Harjunsalon
päiväkodista ja Suoraman esiopetuksesta saavat jokainen oman kummiluokan
ekaluokista, jonka kanssa teemme yhteistyötä. Sovimme kummiluokan opettajan kanssa
yhteistyömuodoista vuosittain.

Keväällä pidämme koulun kanssa tiedonsiirtopalaverit. Harjunsalon esioppilaat
harjoittelevat koulun ruokailua kevään aikana muutaman kerran Suoraman koulun
ruokalassa.

Osallistumme mahdollisuuksien mukaan koulun yhteisiin tapahtumiin esimerkiksi
urheilupäivään.

8.2 Toimintaan käytettävä tuntimäärä viikoittain

Toteutamme toimintaa erikseen sovitun aikataulun mukaan.

8.3 Kuvatkaa miten lapsen tuki toteutuu esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä

Koulun erityisopettajia kutsutaan keväällä tehostetun tuen palavereihin huoltajan
suostumuksella. Tiedonsiirtopalavereissa siirrämme tietoa jokaisesta lapsesta
opinpolkukaavakkeilla.

8.4 Miten esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä suunnitellaan ja arvioidaan?

Yhteistyötä suunnitellaan syksyllä yhteisessä palaverissa ekaluokanopettajien, Suoraman ja
Harjunsalon esiopettajien kanssa. Keväällä arvioidaan toimintaa.

9 ARVIOINTI

- esiopetuksen opetussuunnitelman mukaan vuosittain arvioidaan esiopetuksen
toimintakäytännöt, opetus ja kasvatus sekä oppimisympäristö

- arviointiin osallistuvat tahot

- lasten osallisuus arvioinnissa

- vanhempien osallisuus arvioinnissa

- itsearviointi (esim. kontekstianalyysi)

Arjen toimintaa arvioidaan koko ajan. Viikottain tiimipalavereissa on mahdollisuus arvioida
ryhmän toimintaa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu arviointiin. Pedagoginen
tiimi ja pedagogisissa illoissa toteutetaan arviointia. Esiopetuksessa pidetään
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kasvatushenkilöstön kesken arviointia puolivuosittain. Henkilöstön arviointimuotoja ovat
itsearviointi ja  kehityskeskustelut.

Kangasalan kaupunki tekee huoltajille asiakastyytyväisyyskyselyn vuosittain huhtikuussa.
Huoltajilla on mahdollisuus jakaa ajatuksiaan ja antaa palautetta vanhempainilloissa sekä
lapsen oppimissuunnitelmakeskusteluissa. Koko esiopetusvuoden ajan huoltajilla on
mahdollisuus antaa palautetta päivittäin ja näin arvioida toimintaa.

Lapset arvioivat toimintaa ja itseään koko esiopetusvuoden ajan. Käytössämme on
päivittäin niin sanottu peukkuarviointi, jonka avulla lapset arvioivat sen hetkistä tunnetta ja
tekemistä. Ohjaamme lapsia sanalliseen arviointiin. Lapset käyttävät esiopetuskirjan
Kasvun puuta oman oppimisensa arvioimiseen.

10 PEDAGOGINEN TUKI

- kolmiportaisen tuen toteuttaminen, seuranta ja arviointi

- pedagogisen tuen tiimin toiminta (kokoontumiset, jäsenet, prosessi)

Lasten tuen tarvetta arvioidaan esiopetuksen arjessa Eskarin arki materiaalin
havainnointilomakkeen pohjalta. Lasten oppimisen taitoja arvioidaan Kangasalan
kaupungissa yhdessä sovittujen alkukartoitustehtävien avulla, jotka toteutetaan
yhteistyössä esiopetuksen henkilöstön ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.

Arviointien ja huoltajan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta arvioidaan lapsen tuen
tarvetta ja tasoa.

Tukea annetaan lapsen tarpeen mukaan esiopetuksen arjessa.

Tuen toteutumista seurataan ja arvioidaan jatkuvasti arjessa ja ainakin kaksi kertaa
vuodessa käytävissä keskusteluissa ja tarvittaessa , jossa mukana huoltajat, esiopettaja
sekä tarvittava moniammatillinen tiimi.

Arvioinnin tueksi voidaan lapsen kanssa tehdä uudelleen arvioinnin tehtäväkokonaisuudet.

Kangasalan kunnan esiopetussuunnitelma 2019 linjaa toimintamallia.

Pedagogisen tuen tiiminä toimii oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat esiopettajat,
varhaiskasvatusyksikön johtaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja, sekä tarvittaessa
erikseen kutsuttavat osallistujat.

 Tarkemmin oppilashuoltoryhmästä kohdassa 11.
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11   OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Yksikkö/yksiköt, joita suunnitelma koskee
Harjunsalon päiväkoti

1.
Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuollon palvelut
Harjunsalon päiväkodissa on yksi esiopetusryhmä. Päiväkodissamme toimii Suoraman päiväkodin
kanssa yhteinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Käytössä ovat normaalit neuvolan,
perheneuvolan ja sosiaalitoimen palvelut.

Oppilashuollon palveluiden järjestäminen ja sen edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä
palvelujen toteuttamisessa tarvittava monialainen yhteistyö
Kaupungin OHR ohjausryhmä vastaa yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta,
arvioinnista ja seurannasta. Yksikön OHR, varhaiskasvatusyksikön johtaja, varhaiskasvatuksen
erityisopettaja ja esiopetusryhmän opettajat vastaavat esiopetusryhmän hyvinvoinnista. Yksikön
linjausten suunnittelussa ja arvioinneissa on mukana myös yksikön muu kasvattajayhteisö.

Oppilashuollon palvelujen kohdentaminen yksittäisiin lapsiin/oppilaisiin, yhteisöön ja
yhteistyöhön liittyviin tehtäviin sekä oppilashuollon kehittämiseen ja seurantaan
Esiopetusikäisile järjestetään tarpeen mukaan yksilöllisiä OHR- palavereita, näissä huoltajien ja
ryhmän opettajien lisäksi tarvittaessa on mukana erityiopettaja sekä mahdolisia yhteistyötahoja.

2.
Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

Yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen
ja sen toimintatavat esiopetusyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja
hyvinvoinnin edistämiseksi
Päiväkodin toimintasuunnitelmat linjaa yhteiset toimintatavat ja niiden toteutumista arvioidaan
vuosittain kahdesti  koko työyhteisön voimin. Toimintasuunnitelman toteutumista ohjaa
pedagoginen työryhmä, johon kuluu päiväkodinjohtaja, erityisopettaja ja ryhmien opettajajat.
Toimintaa kehitetään työyksikön pedagogisissa illoissa, johon osallistuu koko henkilöstö. Tämä
kaikki on yhteisöllistä, ennaltaehkäisevää oppilashuoltoa esiopetuksen näkökulmasta.

Yksikkökohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpano, toimintatavat ja käytännöt
Harjunsalon päiväkodin oppilashuoltoryhmään kuuluvat varhaiskasvatusyksikön johtaja,
varhaiskasvatuksen erityisopettaja, esiopettajat, sekä tarvittaessa erikseen kutsuttavat
asiantuntijat.
Yksikkökohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.
Ryhmässä käydään läpi esiopetuksen järjestämiseen, oppimiseen sekä tuen rakenteisiin liittyviä
asioita. Näistä kirjoitetaan muistiot ja ne arkistoidaan varhaiskasvatustoimistolla.
Oppilashuoltoryhmän kokouksesta laaditaan muistio, joka  arkistoidaan
varhaiskasvatustoimistoon. Yksikön linjauksien suunnittelussa ja arvioinnissa on mukana myös koko
päiväkodin muu kasvattajayhteisö.



KANGASALAN KAUPUNKI
Sivistyskeskus/Esiopetus

12

Yhteistyö yksikön ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa
yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä
Suoraman koulu, pelastuslaitos, hammashuolto, seurakunta, liikunta -ja kulttuuripalvelut.

Oppilashuollon yhteistyö muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa sekä erityisesti
esiopetuksen siirtymävaiheissa (vain esiopetus)
Yhteistyötä tehdään Suoraman alueen esiopetuksen ja perusopetuksen kanssa. Vuorolasten
kohdalla yhteistyötä tehdään myös muiden alueiden koulujen kanssa.
Tiedonsiirrossa käytetään EO12, lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaa, joka tehdään
keväällä lapsen varhaiskasvatuspaikassa yhdessä lapsen huoltajien kanssa.  Varhaiskasvatus
toimittaa koululle lasten oppimissuunnitelmat ja tehostetun / erityisen tuen suunnitelmat
tiedonsiirtopalaverissa. Yhteistyötä tehdään Suoraman alueen esiopetuksen ja perusopetuksen
kanssa. Vuorolasten kohdalla yhteistyötä tehdään myös muiden alueiden perusopetuksen
kanssa.
Esiopetus järjestää  tuleville esioppilaille tutustumispäivän. Huoltajille järjestetään toukokuussa
infotilaisuus.

Yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä jatko-opintojen
suunnittelussa (vain perusopetus)

Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön
hyvinvoinnin tarkastuksissa (vain perusopetus)

Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä
Harjunsalon päiväkodin esioppilaat ovat neuvolapalveluiden piirissä.

Järjestyssäännöt
Yksikön pihasäännöt laadittu.

Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen
Perusopetuslain mukaan lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu
esiopetukseen.
Huoltajan tulee ilmoittaa lapsen poissaolosta lapsen esiopetusryhmään. Ennalta tiedossa olevat
poissaolot haetaan erillisellä lomakkeella. Esiopettaja voi myöntää 1-3 päivän poissaolon, tätä
pidemmän poissaolon myöntää varhaiskasvatusyksikön johtaja.

Tapaturmien ehkäisy sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus
Päiväkodin turvallisuussuunnitelma päivitetään toimintakauden alussa ja käydään läpi
henkilöstön kanssa. Suunnitelma ohjaa toimimaan näissä tilanteissa.

Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön
puuttuminen (vain perusopetus)

Oppilaskuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet
Kasvatushenkilöstö kuljettaa vuorohoidossa olevat esioppilaat Harjunsalon kiinteistöjen välillä.
Taksikuljetusoppilaiden kanssa tehdään yhteistyötä taksinkuljettajan ja huoltajien kanssa.

Suunnitelma lasten/oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
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Esiopetuksessa kiusaamistilanne käsitellään lasten kanssa (vertaissovittelu) ja keskustellaan
huoltajien kanssa. Kiusaamistilanteet käsitellään tarvittaessa erikseen yksikön
oppilahuoltoryhmässä.
Turvallisuus suunnitelma ( toimintakortti 17) määrittelee miten kiusaamistilanteissa toimitaan.
Kangasalan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunitelmasta löytyy työkaluja kiusaamisen
ehkäisyyn.
Askeleittain materiaali sekä arjen vuorovaikutustilanteet ja hyväksyvä ilmapiiri ennaltaehkäisevät
kiusaamista.

Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa
Päiväkodin turvallisuussuunnitelma päivitetään toimintakauden alussa ja käydään läpi
henkilöstön kanssa. Suunnitelma ohjeistaa toimintaa näissä tilanteissa.

3.
Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen/nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja
oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisten tukitoimien toteuttamiseksi
Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina huoltajan suostumukseen. Yleensä mukana on
lapsen huoltajien ja esiopettajan lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja mahdolliset muut
yhteistyötahot. Palaverista täytetään EO/PO51 lomake, joka yhdessä lupalapun kanssa
arkistoidaan päiväkodinjohtajan toimistoon.

Yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa (vain perusopetus)

Lapsen/oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen
esiopetuksessa
Mikäli lapsi sairastuu kesken esiopetuspäivän, ollaan huoltajiin yhteydessä. Pitkäaikaissairauksissa
laaditaan yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma. Erityisruokavaliopäätökset huoltajat hankkivat
neuvolasta.

Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, sairaalaopetuksen yhteydessä sekä joustavan
perusopetuksen yhteydessä
Tuesta toiseen siirtyminen käsitellään moniammatillisessa oppilashuollossa pedagogisen arvion ja
selvityksen pohjalta.

Esiopetuksen oppilashuollon tuki lapsen elämäntilanteesta johtuvissa vaikeuksissa, kuten perhe-
ja lähisuhdeväkivalta tai päihde- ja mielenterveysongelmat (esiopetus)
Ohjeistus löytyy esiopetuksen turvallisuusuunnitelmasta.

Perusopetuksen oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen
epäämisen yhteydessä (vain perusopetus)

Asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset menet-
telytavat yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä
Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina huoltajan suostumukseen. Yleensä mukana on
lapsen huoltajien ja esiopettajan lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja mahdolliset muut
yhteistyötahot.

Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys
Esiopetuksessa lapsen paperit arkistoidaan arkistointiohjeen mukaan.
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Yhteistyö esiopetuksen/koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa,
kuten perheneuvola, lastensuojelu, erikoissairaanhoito, nuorisotoimi ja poliisi
Yhteisyötahojen asiantuntijuutta hyödynnetään tarvittaessa.

  4.
Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten/oppilaiden ja huoltajien kanssa
Informoidaan vanhempia oppilashuolto työryhmästä ja sen palaveri ajankohdasta. OHR:n
kokouksiin voidaan tapauskohtaisesti kutsua huoltajaedustajia, lapsia, muita asiantuntijoita sekä
viranomaisia.

Lapsen/oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon
suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa
Arjesta lasten toimesta nousevia asioita käsitellään oppilashuoltotyöryhmässä.
Huoltajilla on mahdollisuus osallistua oppilahuollon suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin
päivittäisissä tapaamisissa, vanhempainilloissa ja lapsen oppimisuunnitelma keskusteluissa.
Keväisin huoltajat voivat vastata asiakastyytyväisyyskyselyyn.
Oppilashuoltoryhmän kokoontumisista ilmoitetaan huoltajille suunnatussa viikkokirjeessä.
Yksilöllisestä oppilashuoltotapaamisesta sovitaan huoltajien kanssa henkilökohtaisesti ja
täytetään: Suostumus oppilahuoltoa varten -lomake.

Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista
tiedottaminen huoltajille ja yhteistyötahoille
Huoltajille jaetaan Kangasalan sivistyskeskuksen yhteinen tiedote varhaiskasvatuksen
esiopetuksen oppilashuollosta

5.
Oppilashuollon toteuttaminen ja seuraaminen
Oppilashuoltoryhmä seuraa suunnitelman toteutumista vuosittaisissa palavereissaan.

Kangasalla 28 / 08 2019

Yksikön/yksiköiden esimiehen/esimiesten allekirjoitus

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Tiina Annala
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