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1  Esiopetussuunnitelman laadinta, arviointi ja kehittäminen 
 
Opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman laadinnasta ja ke-
hittämisestä.  Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään esiopetuksen kasvatus- ja opetus-
työn, oppilashuollon huoltajien ja esiopetuksen yhteistyön sekä esiopetuksen muun toiminnan jär-
jestämisestä ja toteuttamisesta esiopetuksen kansallisten perusteiden pohjalta. Opetussuunnitelma 
laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee esiopetuksen järjestämistä. Opetuksen järjestäjä 
ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet, lasten tarpeet sekä esiopetusta koskevan arviointitiedon 
ja kehittämistyön tulokset opetussuunnitelmaa laatiessaan. Lisäksi opetuksen järjestäjän tulee laa-
tia esiopetuksen opetussuunnitelmaan perustuva vuosittainen suunnitelma ja tiedottaa huoltajille 
ennalta siinä päätetyistä keskeisistä asioista.  
 
Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että esiopetuksen henkilöstö sekä huoltajat voivat osallistua 
opetussuunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen. Myös lasten näkemyksiä kuullaan ja hyödynne-
tään kehittämisessä. Lasten eheän oppimisen polun turvaamiseksi on tärkeää, että muun varhais-
kasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö saa mahdollisuuden tutustua ja osallistua esiopetuksen 
opetussuunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen. 
 
Esiopetuksessa olevalla lapsella on perusopetuslain turvaama oikeus saada opetussuunnitelman 
mukaista opetusta sekä suotuisan kehityksen ja oppimisen edellyttämää tukea jokaisena esiope-
tuksen työpäivänä. Tämän oikeuden turvaamiseksi jokainen esiopetuksessa olevan lapsen kanssa 
työskentelevä noudattaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja muita toimintaa 
ohjaavia normeja. Myös lapsen kasvun ja oppimisen tukeen kuuluvat lasten yksilölliset suunnitel-
mat laaditaan yhteisen opetussuunnitelman pohjalta. 
 
Opetuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa esiopetusta ja sen vaikuttavuutta sekä 
osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Arvioinnin tarkoitus on esiopetuksen laadun kehittä-
minen ja lasten oppimisen edellytysten parantaminen. Paikallisen opetussuunnitelman ja sitä tar-
kentavan vuosittaisen suunnitelman toteutumisen seuranta ja arviointi on osa arviointitehtävää ja 
siihen perustuvaa kehittämistä.  
 
1.1 Sateenkaaren erityiskoulu 
 
Sateenkaaren erityiskoulu on Vaalijalan kuntayhtymän peruskoulu. Sateenkaaren erityiskoulu si-
jaitsee Nenonpellossa, noin 10km matkan päässä Pieksämäeltä, Vaalijalan osaamis- ja tukikes-
kuksen alueella. Sateenkaaren erityiskoulussa annetaan suomenkielistä esi-, perus- ja lisäope-
tusta, vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille; kehitysvammaisille, autistisille sekä 
psykososiaalista tukea tarvitseville oppilaille. Sateenkaaren erityiskoulun oppilaat valikoituvat kou-
lun asiakkaiksi lähikunnista kuntien aloitteesta, kun oppilaan kotikunta katsoo hänen tarvitsevan 
vahvempaa tukea kuin mitä kunnalla on tarjota.  
  
Esiopetuksen tarkoituksena on varmistaa koulutuksen tasa-arvo ja laatu, sekä luoda hyvät edelly-
tykset lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Esiopetusta ohjaavat perusopetuslaki ja -asetus, 
valtioneuvoston asetukset, esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä paikallinen esiope-
tussuunnitelma ja siihen perustuva Sateenkaaren erityiskoulun työsuunnitelma.  
 
Sateenkaaren erityiskoulu muodostaa kasvatuksellisesti ja opetuksellisesti johdonmukaisen ympä-
ristön. Koulumme tekee yhteistyötä Vaalijalan kuntayhtymän eri toimijoiden kanssa, kuten: oppilas-
kodit, kuntoutuksen asiantuntijapalvelut ja toiminnallinen kuntoutus. Toimintakulttuurin kehittämisen 



 Esiopetuksen opetussuunnitelma 4 (47) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
Asiakirjan nimi:  Sateenkaaren erityiskoulun esiopetuksen opetussuunnitelma 
Päiväys ja hyväksyjä:  10.5.2017 Rehtori 
Voimassaoloaika:  Toistaiseksi 
Vastuuhenkilö: Rehtori 

perusedellytys on toisia arvostava, avoin ja vuorovaikutteinen keskustelu. Tavoitteena on luoda toi-
mintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Aikuis-
ten tapa toimia välittyy lapsille, jotka omaksuvat kouluyhteisön arvoja, asenteita ja tapoja.   
 
Esiopetussuunnitelmalla on keskeinen merkitys sekä valtakunnallisten tavoitteiden, että paikalli-
sesti tärkeänä pidettyjen tavoitteiden ja tehtävien toteuttamisessa. Sateenkaaren erityiskoulun esi-
opetussuunnitelma luo yhteisen perustan ja suunnan päivittäiselle esiopetukselle. Se on strategi-
nen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa koulun toimintaa sekä työtä. Sateenkaaren erityiskoulun 
opetussuunnitelmassa on kirjattu esiopetuksen kasvatustyön, oppimisen arvioinnin ja tuen, ohjauk-
sen ja oppilashuollon, kodin ja koulun yhteistyön sekä muun toiminnan järjestämisestä ja toteutta-
misesta.   
 
Kaikki Sateenkaaren erityiskoulussa esiopetusta käyvät lapset kuuluvat erityisen tuen piiriin. Eri-
tyistä tukea annetaan lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen 
ei muuten toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn 
oppivelvollisuuden piirissä. Erityisen tuen tehtävänä on antaa lapselle kokonaisvaltaista ja suunni-
telmallista tukea niin, että lapsen oppivelvollisuuden suorittaminen mahdollistuu esiopetuksesta pe-
rusopetuksen loppuun saakka. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat 
(HOJKS) tehdään perustuen esiopetussuunnitelmaan. Koulun työsuunnitelmalla täsmennetään, 
miten esiopetussuunnitelmaa toteutetaan koulussa lukuvuoden aikana. Oppilaille ja huoltajille tie-
dotetaan keskeisistä koulun työsuunnitelmassa päätetyistä asioista.  
 
Arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista seurataan opetuksenjärjestäjien toteuttamilla arvi-
ointikyselyillä, itsearvioinneilla sekä henkilöstön kehityskeskusteluin. Arvioinnin tavoitteena on esi-
opetuksen laadun kehittäminen. Jatkuvan itsearvioinnin lisäksi kerätään säännöllistä palautetta niin 
huoltajilta kuin lapsiltakin. Palautteen kerääminen huoltajilta tapahtuu yhdessä keskustellen ja ope-
tuksen järjestäjien toteuttamien arviointi-/ asiakaskyselyjen muodossa.  
 
Sateenkaaren erityiskoulussa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat on laadittu rinnakkaisina 
prosesseina, mikä on mahdollistanut työskentelyn kuluessa esi- ja perusopetuksen välisen vuoro-
puhelun. Sateenkaaren erityiskoulun toiminta suunnitellaan ja toteutetaan seuraavan esiopetus-
vuosisuunnitelman mukaan. 
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Kesäkuu • kevätjuhla 
• esiopetustodistusten jako 
• esiopetus loppuu perusopetuksen kanssa samaan aikaan 
• kirje uusille esikoululaisille 

Heinäkuu • kesäloma 
Elokuu • aloituskeskustelut esiopetuksen alkaessa 

• esiopetus alkaa samana päivänä perusopetuksen kanssa 
Syyskuu • esikoululaisten itsearviointi alkaa 

• pidetään vanhempainkeskustelut 
• tehdään Wilmaan HOJKSit 
• monialainen opiskeluhuoltoryhmä 
• vanhempainpäivä 

Lokakuu • vanhempainkeskustelut ja HOJKSit jatkuvat 
• syysloma vko 43 

Marraskuu • monialainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä 
Joulukuu • joulujuhla 

• joululoma 
Tammikuu • monialainen oppilashuollon ohjausryhmä 
Helmikuu • kouluun ilmoittautuminen 

• vanhempien keskustelut / esiopetuksen arvioinnit alkavat 
• talviloma vko 9 

Maaliskuu • monialainen opiskeluhuoltoryhmä 
• vanhempien keskustelut / esiopetuksen arvioinnit jatkuvat 

Huhtikuu • mahdolliset siirtopalaverit varhaiskasvatuksesta esiopetuk-
seen 

• monialainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä 
• vanhempien keskustelut / esiopetuksen arvioinnit jatkuvat 
• esikoululaisten kevään itsearviointien teko alkaa 

Toukokuu • esiopetuspäätökset vanhemmille 
• esiopetuspaikkaan tutustuminen 
• kouluuntulotarkastukset alkavat kouluterveydenhuollossa 
• tarvittaessa tiedonsiirtopalaverit yhteistyötahojen kanssa 

 
TAULUKKO 1. Sateenkaaren erityiskoulun esiopetusvuosi 
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2 Sateenkaaren erityiskoulun esiopetuksen järjestäminen ja tiedottaminen 
 
Sateenkaaren erityiskoulun esiopetussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon myös 
muut paikalliset ja valtakunnalliset suunnitelmat, kuten: 

 
• valtakunnallinen varhaiskasvatuksen suunnitelma 
• valtakunnallinen perusopetukseen valmistavan opetuksen suunnitelma 
• Sateenkaaren erityiskoulun perusopetuksen opetussuunnitelma 
• valtakunnallinen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma 
• Sateenkaaren erityiskoulun tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 
• Sateenkaaren erityiskoulun lääkehoidon suunnitelma 

 
Sateenkaaren erityiskoulun opetussuunnitelmat ovat löydettävissä www.vaalijala.fi -sivustolta. 
 

3 Esiopetuksen järjestämistä koskevat velvoitteet 
 
Esiopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet perustuvat Suomen perustuslakiin, perusopetusla-
kiin ja -asetukseen ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen, oppilas- ja opiskelijahuol-
tolakiin sekä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Suomen perustuslain mukaan ketään 
ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, 
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän 
syyn perusteella. Opetuksen järjestämisessä on otettava huomioon myös velvoitteet, jotka tulevat 
muusta lainsäädännöstä sekä kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on sitoutunut. Tällaisia 
ovat muun muassa yhdenvertaisuuslaki, tasa-arvolaki, Euroopan ihmisoikeuksien sopimus ja 
YK:n lapsen oikeuksien sopimus. 
 
Esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Turvallisuus ote-
taan huomioon oppimisympäristöissä ja kaikessa esiopetuksen toiminnassa. Lasten kokeman tur-
vallisuuden perustana ovat keskinäiseen kunnioitukseen ja huolenpitoon perustuva toimintakult-
tuuri ja esiopetukseen soveltuvat oppimisympäristöt. Opetuksen järjestämisessä otetaan lisäksi 
huomioon työsuojeluun liittyvät säännökset, henkilötietoja koskevat säännökset sekä lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämistä ohjaavat määräykset. Esiopetuksessa käytetään tarvitta-
essa perusopetuslain mukaisia kasvatuskeskusteluja ja kurinpidollisia keinoja esiopetukseen so-
veltuvalla tavalla. Sateenkaaren erityiskoulussa on erillinen kasvatus-ja kurinpitosuunnitelma pe-
rusopetukseen.  
 
Perusopetuslain mukaan esiopetuksen tavoitteena on osaltaan tukea lasten kasvua ihmisyyteen ja 
eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja 
ja taitoja. Laissa säädetään, että esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa 
lasten oppimisedellytyksiä. Esiopetuksella on myös sivistystehtävä ja tasa-arvoisuuden edistämi-
sen tehtävä ja opetuksen tulee turvata riittävä yhdenvertaisuus koko maassa.  
 
Sateenkaaren erityiskoulu järjestää esiopetusta oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna joko yhden 
tai kahden vuoden ajan riippuen lapsen tarpeista. Esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia. Sa-
teenkaaren erityiskouluun tulevat esiopetusikäiset lapset valikoituvat esiopetukseen Vaalijalan 
osaamis- ja tukikeskuksen oppilaskodeista tai lähikunnista. Esiopetus, opetuksessa käytettävät op-
pimateriaalit ja välineet sekä tarvittava oppilashuolto ovat maksuttomia. Lapsille tarjotaan jokaisena 
esiopetuspäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty, ohjattu, täysipainoinen ja maksuton ateria. 

http://www.pieksamaki.fi/wp-content/uploads/pieksamaen_kaupungin_varhaiskasvatussuunnitelma_2013_1.pdf
https://peda.net/opetussuunnitelma/ko2/pvo/oj/otsjo/tjys/ksptjy
http://www.vaalijala.fi/
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Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus käyttää esiopetusta täydentäviä varhaiskasvatuspalve-
luja. 
 
Esiopetus toteutetaan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditun paikallisen 
opetussuunnitelman pohjalta. Esiopetuksessa otetaan myönteisellä tavalla huomioon lasten erilai-
set kielelliset, kulttuuriset, katsomukselliset ja uskonnolliset taustat. Lasten mielipiteitä kuunnellaan 
ja heidän identiteettiensä kehittymistä tuetaan. 
 
Esiopetusta koskeva lainsäädäntö korostaa huoltajien osallisuutta: 
 

• Huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuk-
sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. 

• Huoltajilla ja lapsilla on myös oikeus saada tietoa esiopetuksen tavoitteista ja toiminnasta 
jo ennen esiopetukseen ilmoittautumista. Heiltä myös kysytään toiveita esiopetuksen to-
teuttamisesta. 

• Lapsilla ja huoltajilla on oikeus tutustua esiopetuspaikkaan ennen esiopetuksen alkamista. 
• Yhteistyössä huoltajien ja lapsen kanssa lapselle laaditaan oppimissuunnitelma. Huoltajat 

tavataan syksyllä ja keväällä tai tarpeen mukaan useammin 
• Huoltajia tiedotetaan esiopetuksen tavoitteista ja toiminnasta säännöllisesti. 
• Huoltajilla on oikeus saada tietoa lapsensa esiopetuspäivästä esiopetuksen aikana. 
• Huoltajien mielipiteitä ja tietoja kuullaan sekä heidän antamaansa palautetta hyödynnetään 

esiopetuksen kehittämisessä. 
 

Sateenkaaren erityiskoulun esiopetukseen ohjaudutaan oman kunnan kautta. Sateenkaaren eri-
tyiskoulu noudattaa esiopetuksen järjestämisessä samoja aloitus-, päättymis- ja loma-aikoja kuin 
peruskoulussa.   Esiopetukseen osallistumisen tulee olla säännöllistä ja muista kuin sairaspoissa-
oloista tehdään kirjallinen anomus. Turvalliseen ja hyvään alkuun kuuluvat tutustumiskäynnit, aloi-
tuskeskustelut ja vanhempainillat. 
 

4 Esiopetuksen tehtävä osana oppimisen polkua 
 
On tärkeää, että varhaiskasvatus, siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lasten 
kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Laadukkaan kokonai-
suuden lähtökohtana on, että opettajat sekä muu henkilöstö tuntevat oppimisen polun eri vaiheet, 
niiden keskeiset tavoitteet, ominaispiirteet ja käytännöt. Opetus- ja muu henkilöstö tekevät huolta-
jien kanssa yhteistyötä lasten oppimisen polun kaikissa vaiheissa. Tavoitteena on, että kunkin lap-
sen oppimisen polku varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen jatkuu 
joustavasti lapsen tarpeista lähtevänä.  
 
Valtioneuvoston asetuksen mukaan esiopetuksen erityisenä tavoitteena on edistää yhteistyössä 
huoltajien kanssa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja 
tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Esiopetuksessa käytetään 
varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita 
opetuksen järjestämisessä. Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä esiopetuksen toiminnassa. 
Huoltajat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioin-
nissa. Kasvun ja oppimisen tuen sekä oppilashuollon järjestämisessä tehdään tarvittaessa yhteis-
työtä monialaisesti. 
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Esiopetus on tavoitteellista toimintaa. Opetuksen tavoitteet määrittyvät opetussuunnitelman pe-
rusteiden ja niiden pohjalta laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaan. Lasten osaamista-
solle ei opetussuunnitelmassa aseteta yhteisiä tavoitteita. Yksilöllisesti pohditut tavoitteet hyödyt-
tävät lasten kasvua ja oppimista, joten opettaja keskustelee kunkin lapsen yksilöllisistä tarpeista, 
toiveista ja oppimisen tavoitteista lapsen ja hänen huoltajansa kanssa. Esiopetuksen henkilöstö 
ottaa nämä tarpeet ja toiveet huomioon opetusta suunniteltaessa sekä oppimisympäristöjen kehit-
tämisessä. Erityisen tuen piirissä oleville lapsille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestä-
mistä koskeva suunnitelma (HOJKS). 
 
Esiopetuksessa seurataan ja tuetaan kunkin lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä 
sekä hänen tietojensa ja taitojensa kehittymistä. Tavoitteena on samalla pyrkiä ennaltaehkäise-
mään mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. Lapsen minäkäsitys vahvistuu arvostavan vuorovaikutuk-
sen, monipuolisten oppimiskokemusten sekä kannustavan palautteen avulla. Esiopetuksen aikana 
lapset tutustuvat lähiympäristöön, sen ihmisiin ja luontoon sekä näiden moninaisuuteen. Leikillä ja 
mielikuvituksen käytöllä on tärkeä merkitys lasten myönteisen kehityksen sekä uusien tietojen ja 
taitojen opettelun kannalta. Esiopetus tarjoaa lapsille tilaisuuksia vuorovaikutukseen, ilmaisun eri 
muotoihin ja uusiin kokemuksiin. Lasten mielenkiinnon kohteisiin tutustutaan yhdessä erilaisissa 
oppimisympäristöissä. Näin lapsille avautuu mahdollisuuksia ystävyyteen, oppimisen iloon ja uusiin 
kiinnostuksen kohteisiin. 
 
Kun huoltaja on ilmoittanut lapsen esiopetukseen, lähtökohtana on, että lapsi osallistuu kaikkeen 
toimintaan. Opetuksen järjestäjä päättää ja tiedottaa huoltajille lapsen sairaudesta tai muusta 
syystä johtuvan vapautuksen hakemiseen liittyvistä käytännöistä. Huoltaja, opettaja sekä esiope-
tuksen järjestämiseen osallistuva henkilöstö huolehtivat yhteistyössä lasten säännöllisestä osallis-
tumisesta esiopetukseen. 
 
Sateenkaaren erityiskoulussa esiopetus ja perusopetus muodostavat luontevan ja johdonmukai-
sesti etenevän kasvatus- ja opetuskokonaisuuden. Tavoitteena on turvata mutkaton siirtyminen esi-
opetuksesta kouluun sekä tehdä siirtymävaiheet lapselle ja perheelle mahdollisimman joustaviksi 
ja sujuviksi. Tiedonsiirto näissä nivelkohdissa on erityisen tärkeää. Tieto lapsen valmiuksista ja 
mahdollisesta tuen tarpeesta auttaa koulua varmistamaan riittävien tukitoimien jatkumon keskey-
tyksettä. 
 

5 Sateenkaaren erityiskoulun arvoperusta 
 
Esiopetus perustuu käsitykseen, että jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena 
kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärre-
tyksi yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä. Lapsilla on oikeus oppia sekä rakentaa käsitystään itses-
tään ja maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti. 
 
Lapsilla on oikeus oppia leikkien ja iloita oppimastaan. Lasten aikaisemmat kokemukset ja taidot 
ovat osa heidän oppimisen polkuaan. Lasten erilaisuutta sekä erilaisia tapoja toimia ja oppia ar-
vostetaan. Lasten käsityksiä ja mielipiteitä pidetään tärkeinä, ja he osallistuvat oppimisympäristö-
jen rakentamiseen sekä edellytystensä mukaan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Lapsia roh-
kaistaan yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen. 
 
Jokaisella lapsella on oikeus hyvään opetukseen. Kannustava palaute ja oikeudenmukainen koh-
telu kuuluvat hyvään esiopetukseen. Lapsilla on oikeus ilmaista itseään ja ajatuksiaan, käsitellä 
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tunteita ja ristiriitoja sekä kokeilla ja opetella uusia asioita. Esiopetus tukee lasten kykyä ymmär-
tää arvoja, noudattaa terveellisiä elämäntapoja sekä kehittää tunnetaitojaan ja kauneudentajuaan. 
Esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien yhteistyö auttaa turvaamaan lasten hyvinvointia. Esiope-
tuksen henkilöstön avoin ja kunnioittava suhtautuminen erilaisiin perheisiin sekä kotien erilaisiin 
katsomuksiin, uskontoihin, perinteisiin ja kasvatusnäkemyksiin on rakentavan vuorovaikutuksen ja 
opetuksen perusta. 
 
Esiopetuksessa noudatetaan kestävän elämäntavan periaatteita. Esiopetus toimintaympäristönä 
tukee lasten tasa-arvoisuutta. Siihen sisältyvät muun muassa mielipiteiden ja sukupuolten tasa-
arvo. Esiopetus edistää lasten mahdollisuuksia kehittää kykyjään ja tehdä valintoja ilman suku-
puolesta johtuvia ennakko-odotuksia ja rajoituksia.  
 
Sateenkaaren erityiskoulun arvoperusta pohjautuu toisen ihmisen kunnioittamiseen ja arvostami-
seen. Vaalijalan kuntayhtymän arvoja ovat ymmärtäminen ja vuorovaikutus, vastuullisuus sekä 
osaavuus. Sateenkaaren erityiskoulussa lasta kannustetaan osallisuuteen ja annetaan yksilöllistä 
tukea sekä kokemusta siitä, että kouluyhteisössä häntä kuunnellaan ja arvostetaan, ja että hänen 
oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan välitetään. Samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, 
yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin. Sateenkaaren erityiskoulu luo edellytyksiä elinikäiselle 
oppimiselle.  
 

6 Oppimiskäsitys 
 
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mu-
kaan lapset omaksuvat uusia tietoja ja taitoja vuorovaikutuksessa toisten lasten, opettajien, eri yh-
teisöjen ja lähiympäristön kanssa. Oppiminen on kokonaisvaltainen tapahtuma, jossa toiminta, tun-
teet, aistihavainnot, keholliset kokemukset ja ajattelu yhdistyvät. Olennaista oppimisessa on lasten 
oma toiminta ja luottamus omiin mahdollisuuksiinsa oppijana. Lisäksi lasten tahdolla ja kehittyvällä 
taidolla toimia yhdessä on merkitystä oppimiselle. Lapset oppivat esiopetuksessa leikkien, liikkuen, 
tutkien, erilaisia työtehtäviä tehden, itseään ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa toiminnassa. 
Myönteiset tunnekokemukset, ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittä-
mään omaa osaamista. 
 
Oppimisen lähtökohtana ovat kunkin lapsen aiemmat kokemukset ja hänen osaamisensa. On tär-
keää, että uusilla opittavilla tiedoilla ja taidoilla on yhteys lasten arkeen ja kokemusmaailmaan. Esi-
opetuksen ohjatussa toiminnassa ja leikissä lapset opettelevat toimimaan yhteistyössä muiden 
kanssa ja asettamaan tavoitteita omalle ja yhteiselle toiminnalle. Lapsia kuunnellaan, kuullaan ja 
heidän kanssaan keskustellaan sekä ohjataan heitä ottamaan huomioon toiset. Näin lapsille syntyy 
kokemus ryhmän ja yhteisön jäsenyydestä. Tavoitteena on, että uusien tietojen ja taitojen oppimi-
nen herättää lapsissa halun oppia lisää. 
 
Sateenkaaren erityiskoulun oppimiskäsityksen mukaan lapsi on aktiivinen toimija. Kieli, kehollisuus 
ja eri aistien käyttö ovat ajattelun ja oppimisen kannalta olennaisia. Uusien tietojen ja taitojen oppi-
misen rinnalla lapsi oppii havainnoimaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan.  Oppimisen ilo 
syntyy yhteisen toiminnan myötä. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten lasten, aikuisten 
sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Oppimisprosessin keskiössä on lapsen moti-
vaatio ja halu toimia sekä oppia yhdessä. Lapsia ohjataan myös ottamaan huomioon toimintansa 
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seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöön. Yhdessä oppiminen edistää lapsen luo-
van ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. 
Oppiminen on monimuotoista hyödyntäen eri aistikanavia. 

7 Laaja-alainen osaaminen esiopetuksessa 
 
Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen ja asenteiden muodostamaa ko-
konaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä ta-
valla. Laaja-alaisen osaamisen kehittämisen tehtävä otetaan huomioon kaikessa esiopetuksen toi-
minnassa: toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä kehitettäessä sekä kasvatus- ja opetustyössä. 
Sen toteutuminen edellyttää suunnitelmallista työskentelyä ja tavoitteiden toteutumisen arviointia 
sekä esi- ja perusopetuksen yhteistyötä. 
 
Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen edistää lasten kasvua yksilöinä ja yhteisönsä jäseninä. 
Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet tukevat heidän valmiuttaan suuntautua elinikäisen oppimisen 
polulle ja luovat pohjaa kestävän elämäntavan omaksumiselle. Esiopetuksessa painopisteenä ovat 
kestävän elämäntavan sosiaaliset ja kulttuuriset näkökulmat. Lasten laaja-alaisen osaamisen kehit-
tymiseen vaikuttaa opeteltavia tietosisältöjä enemmän se, miten esiopetuksessa työskennellään, 
millaisiksi oppimisympäristöt rakennetaan sekä miten lasten oppimista ja hyvinvointia tuetaan. 
 
7.1 Ajattelu ja oppiminen 
 
Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa ja muodostavat perustan muun osaa-
misen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Esiopetuksen tehtävä on rohkaista ja auttaa lapsia 
kehittämään uusia taitoja. Lasten muistin ja mielikuvituksen kehittymistä tuetaan esimerkiksi loru-
jen, musisoinnin ja draamatoiminnan avulla. Leikin, pelien ja erilaisten ongelmanratkaisu- ja tutki-
mustehtävien käyttö tarjoaa lapsille elämyksiä sekä oivaltamisen ja uuden löytämisen iloa. Moni-
puolinen liikkuminen ja havaintomotoriset harjoitukset tukevat lasten oppimista. Lapsia kannuste-
taan kokeilemaan ja opettelemaan myös heille vaativia asioita ja heitä ohjataan kysymään ja ky-
seenalaistamaan. Heitä rohkaistaan iloitsemaan onnistumisista ja kannustamaan toisia sekä sa-
malla olemaan lannistumatta epäonnistumisista. Toimintaa dokumentoidaan, siitä keskustellaan, ja 
sen onnistumista pohditaan yhdessä lasten kanssa. Samalla autetaan lapsia havaitsemaan edisty-
mistään ja oppimistaan. 
 
7.2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 
 
Esiopetuksen tehtävä on tarjota lapsille mahdollisuuksia harjoitella vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja 
turvallisesti vertaisryhmän ja lähiyhteisön aikuisten kanssa. Myönteisten ihmissuhteiden luominen 
ja ongelmatilanteiden rakentava ratkaiseminen edellyttävät yhteistyötaitoja.  Lapsia rohkaistaan tu-
tustumaan toisiin ihmisiin ja toimimaan heidän kanssaan.  Juhlat, leikit ja yhteistyöhön perustuva 
toiminta luovat mahdollisuuksia harjoitella käyttäytymistä eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten 
kanssa.  Lapsia kohdellaan arvostavasti ja heitä ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. Lasten 
kanssa tutustutaan lähiympäristöön ja sen kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Lapsia ohjataan ar-
vostamaan oman ja toisten perheiden perinteitä ja tapoja. Lasten kielitietoisuuden kehittymistä tue-
taan ja heitä rohkaistaan ilmaisemaan itseään eri keinoin. 
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7.3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 
 
Esiopetuksessa lapsia ohjataan edellytystensä mukaan huolehtimaan itsestään, toisista, omista 
tavaroista ja yhteisestä ympäristöstä. Opetuksessa ja yhteistyössä huoltajien kanssa käsitellään 
lasten arkielämän rytmiä sekä ruokailun ja levon merkitystä. Erityisesti kiinnitetään huomiota mo-
nipuoliseen ja riittävään liikuntaan lasten hyvinvoinnin ja oppimisen edellytyksenä. Lasten kanssa 
pohditaan heidän hyvää oloaan edistäviä ja haittaavia tekijöitä. Lapsia ohjataan toimimaan turvalli-
sesti lähiliikenteessä. Heitä ohjataan pyytämään ja hakemaan apua tarvittaessa. Lasten kanssa 
kokeillaan teknologisia ratkaisuja ja harjoitellaan laitteiden ja välineiden turvallista käyttöä. 
 
7.4 Monilukutaito 
 
Esiopetuksen tehtävä on tukea lasten monilukutaidon kehittymistä yhteistyössä huoltajien kanssa. 
Lapsia kannustetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan erilaisia viestejä. Niiden avulla opetel-
laan ilmaisua ja vuorovaikutusta ja niiden herättämiin ajatuksiin ja tunteisiin eläydytään yhdessä. 
Lasten kuvalukutaidon, kirjoittamisen, lukemisen ja numeerisen lukutaidon sekä medialukutaidon 
kehittymistä tuetaan. Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset tarvitsevat aikuisen mallia sekä rikasta 
tekstiympäristöä, lasten tuottamaa kulttuuria sekä lapsille soveltuvia kulttuuripalveluja, kuten eloku-
via, leikkiloruja ja musiikkia. Lasten osallisuus vahvistuu monilukutaidon kehittymisen myötä. Sa-
malla lasten maailma avautuu, jäsentyy ja saa uusia merkityksiä. 
 
7.5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 
 
Esiopetuksen tehtävä on kotien rinnalla edistää lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista. 
Opetuksessa tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, palveluihin ja peleihin. 
Tieto- ja viestintäteknologian avulla tuetaan lasten vuorovaikutustaitoja, oppimisen taitoja sekä vä-
hitellen kehittyvää kirjoitus- ja lukutaitoa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa itse edistävät lapsen 
luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja. Lapsia ohjataan omaksumaan turvallisia ja ergonomisia 
käyttötaitoja. 
 
7.6 Osallistuminen ja vaikuttaminen 
 
Esiopetuksen toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä lasten, esiopetuksen hen-
kilöstön ja huoltajien kanssa. Kun lapset ovat mukana vaikuttamassa, he oppivat samalla hahmot-
tamaan yhteisten sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitystä. Lasten arvostava kohtaami-
nen, heidän ajatustensa kuunteleminen ja yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa toimiminen 
vahvistavat lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Lapsia kannustetaan auttamaan toisia ja 
pyytämään tarvittaessa apua. Lasten on tärkeä saada kokea ja tietää, että he lapsina ovat oikeutet-
tuja aikuisten apuun ja suojeluun. 
 
Kukin lapsi toimii ryhmässä oman yksilöllisen lähtökohtansa pohjalta. Saman ikäisten lasten kehi-
tyksessä ja oppimisessa esiintyy suuria eroja. Lapsi haluaa oppia, tutkia, tehdä ja leikkiä. Opettajan 
tulee toiminnassa mahdollistaa ja tukea tätä uteliaisuutta, oppimisen halua ja yhdessä tekemisen 
voimaa. Opettaja ohjaa oppimista, kokeilemista, tutkimista, aktiivista osallistumista sekä muuta tie-
don hankintaa ja ongelmien ratkaisemista vuorovaikutuksessa aikuisten ja vertaisryhmän kanssa. 
 
Lapsi on itse aktiivinen tekijä ja kokija esiopetuksessa. Yhdessä lasten kanssa etsitään kokonai-
suudet, joihin lasten kysymykset ja kiinnostuneisuus kohdistuvat. Käsiteltäviä asioita lähestytään 
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eri näkökulmista niin, että kehitetään monipuolisesti lasten taitoja. Työskentelyn aikana aikuisen 
tulee varata riittävästi aikaa lapsen omatoimiseen tekemiseen, jolloin lapsi käyttää jo hallinnassa ole-
via taitojaan ja tietojaan sekä samalla oppii uutta. Elämykset, kokemukset ja kokeilut havainnollis-
tavat opittavia asioita. Ihmettelyt, keskustelut ja väittelyt tuovat mukaan lasten omia näkemyksiä asi-
oista. 
 
Lapsen tulee pystyä säilyttämään oppimisen ilo ja innostus. Lapsi oppii pohdintaa oikeasta ja vää-
rästä. Hän harjoittelee yhteisiä pelisääntöjä ja sitoutumista niihin. Hän oppii hyviä tapoja, hallitse-
maan paremmin itseään ja selviytymään arkipäivän tilanteista. Lapsen kieli- ja kulttuuri- identiteetti 
vahvistuvat. Hän tutustuu eri taidemuotoihin, paikalliseen ja kansalliseen kulttuuriin ja mahdolli-
suuksien mukaan muihin kulttuureihin. Lapsi kiinnostuu luonnosta ja tulee tietoiseksi oman toimin-
nan vaikutuksesta ympäristöön. 
 
Lapset harjoittelevat yhteistyötaitoja tasavertaisina ryhmän jäseninä. Jokaista kuunnellaan, jokai-
sen mielipide on tärkeä. Lapset auttavat toisiaan, jokaisella on mahdollisuus onnistua. Lapset 
saavat toisiltaan onnistuneita oppimiskokemuksia.  Lasten ajattelutaidot, itseilmaisu- ja viestintä-
taidot sekä tunne-elämä kehittyvät. Lapsen kuva itsestään oppijana laajentuu pienryhmässä: mitä 
minä opin, mitä muut oppivat, miltä minusta tuntui. Lapsen itsetunto vahvistuu, mikä on tärkeä te-
kijä oppimisessa. Oppimistapahtumaa pyritään aina arvioimaan, löytämään positiivisia, kannusta-
via näkökohtia. Opettaja seuraa ja tukee ryhmäytymistä, ryhmän työskentelyä ja jokaista ryhmän 
jäsentä. 
 
Tieto- ja viestintäteknologiaan tutustuminen ja tvt-laitteiden käytön harjoitteleminen aloitetaan esi-
opetuksessa. Tvt-laitteita käytetään erityisesti oppimisen välineenä. Tavoitteena on, että jokai-
sessa esiopetusryhmässä tietokone tai tabletti on lasten käytettävissä oppimisvälineenä. 
 

8 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet 
 
Toimintakulttuuria kehitetään muun muassa kokeilemalla monipuolisia työtapoja, uusia ratkaisuja 
oppimisympäristöihin sekä kehittämällä ammatillista osaamista. Järjestelmällinen itsearviointi ja jat-
kuva kehittäminen ovat luonteva osa esiopetuksen arkea. Lasten kanssa työskentelevien aikuisten 
on tärkeä tiedostaa, että heidän tapansa toimia ja olla vuorovaikutuksessa välittyy mallina lapselle. 
 
Kehittämistyössä on tärkeää hyödyntää sekä lasten että huoltajien kokemuksia ja mielipiteitä. Yh-
teistyö muun varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä tuen ja oppilashuollon ammattilaisten 
kanssa on välttämätöntä lasten sujuvan oppimisen polun ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. 
 
8.1 Kaikille yhteinen esiopetus 
 
Toimintakulttuurin kehittämisen lähtökohtana on kaikille yhteinen esiopetus, jossa kukin lapsi voi 
toimia, kehittyä ja oppia omana ainutlaatuisena yksilönään sekä yhteisön jäsenenä. Jokaiselle lap-
selle suunnitellaan sopivia oppimisen haasteita sekä turvataan tarvittava kasvun ja oppimisen tuki. 
On tärkeää, että lapset saavat kokemuksia siitä, että heistä ollaan kiinnostuneita, heitä arvostetaan 
ja heidän mielipiteillään ja toiminnallaan on merkitystä. Toimintakulttuuri tukee avointa vuorovaiku-
tusta ja yhteisöllisten toimintatapojen kehittymistä. Esiopetuksen toiminnassa näkyvät lapsiryh-
mässä edustettuna olevat kielet  ja  kulttuurit  sekä uskonnot ja katsomukset. huomioon sekä kun-
nioittamaan toisten yksilöllisyyttä.  
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8.2 Oppimisen ja oivalluksen ilo 
 
Esiopetuksessa kannustetaan kokeilemaan, yrittämään ja erehtymään sekä havaitsemaan asioiden 
positiivisia puolia. Onnistumisista ja oivalluksista iloitaan yhdessä. Erilaiset tapahtumat, retket ja 
juhlat värittävät esiopetuksen kulttuurista vuodenkiertoa. 
 
Esiopetus toteutetaan siten, että lasten leikille, aloitteille ja kokeiluille on sijaa. Lapsia rohkaistaan 
ilmaisemaan itseään, harjoittelemaan ja opettelemaan erilaisia taitoja, tietoja ja työtapoja omaan 
tahtiinsa. Leikillä on tärkeä merkitys muun muassa lasten kielen kehityksessä, uusien taitojen oppi-
misessa, tunteiden käsittelyssä ja kulttuuri-identiteetin muodostumisessa. Esiopetuksessa lapsilla 
on mahdollisuus leikkiä omaehtoisesti sekä opetella uusia leikkejä ja pelejä. Leikkiä eri muodois-
saan hyödynnetään opetuksessa monipuolisesti. 
 
8.3 Lapsi osallisena ja oman elämänsä toimijana 
 
Toimintakulttuuri tukee yhteistyötä, yhteistä vastuunottoa ja osallisuutta. Henkilöstön tehtävä on 
varmistaa, että kaikki lapset saavat ilmaista näkemyksiään ja mielipiteitään ja että lasten ideoita ja 
aloitteita otetaan huomioon toiminnassa. He saavat kokemuksia esiopetusryhmää koskevasta pää-
töksenteosta ja erilaisista työtehtävistä. Lasten tekemiä päätöksiä ja toimintaa arvioidaan yhdessä 
ja samalla lapsia ohjataan vähitellen kantamaan yhdessä vastuuta. Näin lapsille syntyy kokemuk-
sia osallisuudesta ja toimijuudesta. 
 
8.4 Hyvinvointi ja turvallinen arki 
 
Toimintakulttuuri tukee avointa vuorovaikutusta lasten kesken, lasten ja henkilöstön välillä sekä ai-
kuisten keskuudessa. Keskinäinen kunnioitus, huolenpito ja välittämisen asenne toisia ja ympäris-
töä kohtaan näkyvät toiminnassa. Lapsia rohkaistaan ja ohjataan tunnistamaan, ilmaisemaan ja 
säätelemään erilaisia tunteita. Lapsia ohjataan toimimaan toiset huomioon ottaen erilaisissa ristirii-
tatilanteissa. 
 
Esiopetuksessa kiinnitetään huomiota terveisiin elämäntapoihin. Lasten kanssa liikutaan moni-
puolisesti sekä sisällä että ulkona ja heitä ohjataan välttämään yhtäjaksoista istumista sekä vaih-
tamaan työskentelyasentoja. Esiopetuspäivään kuuluu myös mahdollisuus rauhoittumiselle. Lap-
sia ohjataan toimimaan turvallisesti oppimisympäristöissä. Turvallisen arjen käytännöissä nouda-
tetaan Oppilashuollon yhteydessä kuvattuja turvallisuuteen liittyviä oppilashuollon periaatteita 
sekä suunnitelmia. 
 
Sateenkaaren erityiskoulun esiopetuksen toimintakulttuurissa korostetaan leikkiä ja leikin kautta 
oppimista, aktiivisuutta, liikkumiseen ja terveisiin elämäntapoihin kannustamista, oppimisympäris-
töjen monimuotoisuutta ja turvallisuutta. Lapset ovat aktiivisesti osallisina toiminnan suunnitte-
lussa, lasten ideat ja ajatukset otetaan toiminnassa huomioon. Jokaista lasta kuunnellaan. Jokai-
sen lapsen yksilölliset erityistarpeet huomioidaan kommunikaation, fyysisen ja psyykkisen jaksa-
misen ja terveyden näkökulmasta.  
 
Sateenkaaren erityiskoulussa esiopetus suunnitellaan jokaiselle lapselle yksilöllisesti huomioiden 
hänen tarpeensa. Esiopetuksen toteuttamiseen ja oppimisympäristöihin vaikuttavat lapsen tuen 
tarpeet ja erityispiirteet. Esiopetuksen suunnitteluvaiheessa pohditaan moniammatillisesti mikä Sa-
teenkaaren erityiskoulun ryhmistä palvelisi juuri kyseisen oppilaan erityistarpeita parhaiten. Yhtei-
senä painopistealueena kaikilla on kommunikaatio, sosiaaliset ja tunne-elämän taidot sekä liikunta. 
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Esiopetuksessa painottuu myös asioiden konkretisoiminen, asiat käsitellään arjen tilanteissa mah-
dollisimman todellisissa hetkissä, jolloin niiden ymmärtäminen ja liittäminen isompiin kokonaisuuk-
siin on helpompaa. Tällä tuetaan syy-seuraussuhteen ymmärtämistä ja kehittymistä.  
 
Lapsen oppimista tuetaan riittävin henkilöstöresurssein. Kunkin lapsen kohdalla pohditaan yksilölli-
sesti onko tarvetta omaan lähiohjaajan esiopetuspäivän aikana. Oppimista tapahtuu erilaisissa op-
pimisympäristöissä. Sateenkaaren erityiskoululla on käytössään viikoittain mm. uimahalli, liikunta-
sali, motorinen rata, ratsastus ja ympäröivä luonto metsineen, mökkeineen ja järvineen. Työtä teh-
dään moniammatillisesti eri toimijoiden kanssa mm. fysio-, puhe-, toiminta-, ja musiikkiterapeutin 
sekä psykologin, sosiaalityöntekijän, papin ja seksuaaliohjauksen kanssa. Kaikessa toiminnassa 
painottuu leikinomaisuus ja oman oivalluksen ilo. Lasten heterogeenisyys auttaa lapsia hyväksy-
mään oman erilaisuutensa ja ymmärtämään mm. eri kulttuureja sekä niihin liittyviä tapoja ja käy-
täntöjä. 
 
Esiopetuksessa tarjotaan lapsille mahdollisuus tutustua asioihin eri aistein. Aistijärjestelmä on 
osalle lapsista tärkein oppimiskanava. Erilaiset aistiharjoitteet, rentoutusmenetelmät ja aististimu-
laatioharjoitteet ovat osa Sateenkaaren erityiskoulun esiopetuksen arkea. Kaikille mahdollistetaan 
osallistuminen eri toimintoihin omien mahdollisuuksien ja erityistarpeiden mukaan. Lapselle hanki-
taan kaikki ne apuvälineet, joita hän arjesta selviytyäkseen tarvitsee. Hänen kanssaan opetellaan 
niiden käyttöä ja tuetaan lasta käyttämään apuvälineitä mahdollisimman itsenäisesti.  
 

9 Oppimisympäristöt esiopetuksessa 
 
Oppimisympäristöillä tarkoitetaan esiopetuksessa tiloja, paikkoja, välineitä, yhteisöjä ja käytäntöjä, 
jotka tukevat lasten kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Ne tarjoavat mahdollisuuksia leikkiin, 
luoviin ratkaisuihin ja asioiden monipuoliseen tarkasteluun lapsia motivoivia ja toiminnallisia työta-
poja käyttäen. 
 
Kehittämistä ohjaavat näissä perusteissa määritellyt arvoperusta, oppimiskäsitys sekä toimintakult-
tuurin kehittämiselle asetetut tavoitteet. Lisäksi otetaan huomioon lasten osaaminen, heidän kiin-
nostuksen kohteensa ja yksilölliset tarpeensa sekä esiopetuksen toteuttamisen periaatteet. Oppi-
misympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä.  Ne tarjoavat myös mahdollisuuksia leikkiä ja 
työskennellä rauhassa ja kiireettömässä ilmapiirissä. Oppimisympäristöissä kiinnitetään huomiota 
ergonomiaan, ekologisuuteen, esteettisyyteen, esteettömyyteen ja sekä tilojen valaistukseen, si-
säilman laatuun, siisteyteen ja viihtyisyyteen. 
 
Monipuoliset oppimisympäristöt tukevat lasten aktiivisuutta, terveen itsetunnon ja sosiaalisten taito-
jen kehittymistä sekä oppimaan oppimisen taitoja ja tasa-arvoa. Lapset osallistuvat oppimisympä-
ristöjen rakentamiseen. Heidän ideansa ja tuotoksensa näkyvät oppimisympäristöissä. Tämä tukee 
lasten osallisuutta ja antaa heille onnistumisen kokemuksia sekä vahvistaa vuorovaikutusta ver-
taisryhmän kanssa. 
 
Oppimisympäristöinä käytetään ulko- ja sisätiloja, lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä. Esiope-
tuksessa käytetään ja sovelletaan myös tieto- ja viestintäteknologiaa tarkoituksenmukaisella ta-
valla. Lisäksi hyödynnetään eri yhteistyökumppaneiden, kuten kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntatoimen 
tarjoamia mahdollisuuksia. Lasten omia leikkikaluja, tieto- ja viestintäteknologisia laitteita ja muita 
välineitä voidaan käyttää huoltajien kanssa sovituilla tavoilla.  
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Sateenkaaren erityiskoulussa tavoitteena on, että lapsi oppii huomioimaan omien tekemisiensä 
seuraukset ja kantamaan vastuunsa niistä.  Lapsi oppii tekemään itsenäisiä päätöksiä ja toimi-
maan yhdessä muiden kanssa. Esiopetuksessa korostuu lapsen oppiminen hänen vahvuuksiensa 
kautta. Sateenkaaren koulun näkökulmana esiopetuksessa on, että jokaisella lapsella on univer-
saaleja vahvuuksia. Esiopetuksen tehtävänä on opettaa lasta tunnistamaan ja nimeämään näitä 
vahvuuksiaan. Sateenkaaren erityiskoulussa jokainen pienikin arjen tilanne on oppimistapahtuma 
lapselle. Koulumme esiopetus on integroitunut perusopetukseen. Esiopetusikäiset oppivat yhdessä 
koulun muiden oppilaiden kanssa eri oppimisympäristöissä. 
 
Vahvuuksiin perustuva arviointi on lähestymistapa, joka tarjoaa useita etuja toimijoille ja niille hen-
kilöille, jotka lasten kanssa toimivat. Ensinnäkin keskittymällä vahvuuksiin voidaan lasten ja heidän 
perheidensä palvelujen suunnittelussa positiivisella tavalla korostaa tekijöitä, jotka ovat hyvin lap-
sen elämässä. Toiseksi vahvuuspohjainen arviointi tarjoaa menetelmän dokumentoida lapsen vah-
vuudet ja osaamisen; se tarjoaa tavan luoda positiivisia odotuksia lapselle ja heidän perheilleen. 
Kolmanneksi vahvuuksien kautta voidaan perheet ja vanhemmat saada tunnistamaan lapsen kehi-
tyksellisiä valmiuksia ja ottamaan vastuu päätöksistä, jotka vaikuttavat lasten elämään. (Johnson & 
Friedman 1991; Saleebey, 1992). 

 
KUVIO 1: Syvien vahvuuksien koulu: Oppilaan vahvuuksien luonnekuva (www.syvienvahvuuksienkoulu.fi) 
 
 
9.1 Sateenkaaren erityiskoulun oppimisympäristöt 
 
9.1.1 Fyysinen ympäristö 
 

• Monipuoliset sisä- ja ulkotilat (liikuntatilat, kuntosali, motorinen rata, uimahalli, ratsastus, 
pelikenttä, frisbeegolf-rata, luontopolku, leikkikenttä, luokkien välituntiviettotilat). 

• Hyödynnetään Pieksämäellä sijaitsevia liikuntatiloja (jäähalli, uimahalli, judosali, kuntosali, 
yleisurheilukenttä, rantarata, Nikkarilan luontopolku, Nuuvinniemi, Anola-golf ). 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia9JX25IzTAhXjO5oKHTqFDaIQjRwIBw&url=https://www.syvienvahvuuksienkoulu.fi/&psig=AFQjCNFPiSGqY-tMm4iPi-o0gW0eZUgdAA&ust=1491463538122095
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• Ympäröivä luonto. 
• Opetukseen soveltuvat tilat ovat muunneltavissa lasten tarpeiden mukaan. 
• Mahdollisuus rentoutua ja levätä aisti- ja rentoutustiloissa. 
• Selkeät toimintasuunnitelmat ja säännöt. 
• Avekkitoimintatapamalli henkilöstön työn tukena. 
• Tilat suunniteltu niin, että lapsilla on mahdollisuus käyttää tarvitsemiaan apuvälineitä. 
• Tilat ovat viihtyisät ja suunniteltu lasten näkökulmasta. 

 
9.1.2 Psyykkinen ympäristö 
 

• Lapselle annetaan mahdollisuus ilmaista tunteitaan sellaisina kuin hän ne tuntee. 
• Tilanteissa ollaan aidosti läsnä vain lasta varten. 
• Varmistetaan, että lapsella on aina turvallinen olo eri tilanteissa. 
• Lapsella on mahdollisuus olla utelias, tutkia ja harjoitella tekemään omia valintoja. 
• Lapselle luodaan tilanteita, joissa hänen on mahdollisuus ilmaista itseään ja mielipiteitään. 
• Vahvuuksia korostamalla saadaan luotua myönteinen ilmapiiri. 

 
9.1.3 Sosiaalinen ympäristö 
 

• Lapsen sosiaalinen ympäristö muodostuu hänen lähellään olevista ihmisistä (huoltajat, esi-
opetuksen työntekijät, terapeutit, sisarukset, muut oppilaat ja ystävät). 

• Pienissä opetusryhmissä sosiaalisten taitojen harjoittelu on helpompaa. 
• Tilat mahdollistavat parityöskentelyn, mikä tukee sosiaalisten taitojen harjoittelua.  
• Lapset harjoittelevat sosiaalisten tarinoiden kautta arjen eri tilanteita. 

 
9.1.4 Pedagoginen ympäristö 
 

• Jokaiselle lapselle suunnitellaan ja toteutetaan opetus yksilöllisesti hänen tarpeistaan läh-
tien. 

• Lapsen opetuksessa huomioidaan erilaiset oppimistyylit, oppimisympäristöt ja aistikanavat. 
• Lähtökohtana positiivisuus ja kannustava ilmapiiri. 
• Ymmärrys siitä, että jokainen oppija on erilainen. 

 

10 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheessa 
  
Yhteistyön tavoitteina on, että esiopetus, muu varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat joh-
donmukaisen, lapsen kasvua ja oppimista tukevan jatkumon. Yhteistyöllä varmistetaan esiopetuk-
sen laatua sekä vahvistetaan lasten ja huoltajien osallisuutta. Yhteistyön tulee olla suunnitelmal-
lista. Yhteistyötä kehitetään ja arvioidaan yhdessä opetuksen järjestäjän johdolla. 
 
10.1 Yhteistyö esiopetuksessa 
 
On tärkeää, että varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstöllä on mahdollisuus 
tutustua toistensa toimintaan ja oppimisympäristöihin käytännössä. Lasten kasvun ja oppimisen 
tukemiseksi tulee opetuksen ja tuen käytäntöjen olla yhdenmukaisia. Esiopetuksen henkilöstö te-
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kee yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa lasten hyvinvoinnin, kasvun ja op-
pimisen tukemiseksi.  Lasten kasvun ja oppimisen tuen sekä esiopetuksen oppilashuollon käytän-
töjä arvioidaan ja kehitetään monialaisessa yhteistyössä. 
 
Henkilöstön keskinäinen yhteistyö esiopetuksessa on välttämätöntä opetuksen laadun ja esiope-
tusyhteisön hyvinvoinnin kannalta. Yhteistyö esiopetusyhteisön aikuisten kesken toimii samalla esi-
merkkinä lapsille. Lasten yhteistyötaitojen vahvistaminen on yksi keskeisistä esiopetuksen tavoit-
teista. Esiopetuksessa käytetään erilaisia yhteistyömuotoja ja pienryhmätoimintaa. Lapsia kannus-
tetaan ja ohjataan toimimaan ryhmän jäsenenä ja kehittämään omia yhteistyötaitojaan. Lapsia kuul-
laan toiminnan suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin yhteydessä heille sopivalla tavalla. 
 
10.2 Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 
 
Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen sekä osapuolten tasa-arvoinen vuorovai-
kutus ja keskinäinen kunnioitus. Yhteistyö edellyttää esiopetuksen henkilöstön aloitteellisuutta sekä 
henkilökohtaista vuorovaikutusta huoltajien kanssa. Yhteistyössä otetaan huomioon perheiden mo-
ninaisuus, yksilölliset tarpeet ja huoltajuuteen liittyvät kysymykset. Yhteistyössä hyödynnetään eri 
viestintävälineitä ja käytetään tarpeen mukaan tulkkia. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö tarjoaa 
myös mahdollisuuksia huoltajien väliselle keskustelulle. 
 
Huoltajien kokemukset lastensa aiemmasta kasvuympäristöistä, kehityksestä, oppimisesta ja mie-
lenkiinnon kohteista otetaan esiopetuksessa huomioon. Opettaja keskustelee kunkin lapsen huol-
tajan kanssa perheen ja esiopetuksen arvoista, kasvatuskäytännöistä ja tavoitteista. Lasten ja 
huoltajien näkemyksiä otetaan huomioon opetuksen toteuttamisessa ja mahdollisen lapsikohtaisen 
oppimissuunnitelman laatimisessa. Huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua ja osallistua lap-
sensa esiopetuspäivään. Keskustelulle huoltajien kanssa varataan riittävästi aikaa. Huoltajien kieli- 
ja kulttuuritietoutta sekä muuta asiantuntemusta voidaan hyödyntää esiopetuksen toteuttamisessa. 
 
Huoltajien kanssa keskustellaan lasten kasvun ja oppimisen etenemisestä. Erityisen tärkeää yh-
teistyö huoltajien kanssa on lasten kasvun ja oppimisen tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa. 
Huoltajien tulee saada tietoa kuljetuksista ja oppilashuollosta esiopetuksen aikana sekä lapsille 
esiopetuksen lisäksi tarjolla olevista muista varhaiskasvatuspalveluista. Huoltajien ja lasten palaute 
otetaan huomioon opetusta, tuen muotoja ja toimintakulttuuria kehitettäessä. 
 
10.3 Yhteistyö siirtymävaiheissa 
 
Siirtyminen kotoa tai aiemmasta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kouluun 
ovat lapsille tärkeitä elämänvaiheita. Onnistunut siirtyminen edistää lasten turvallisuuden tunnetta 
ja hyvinvointia sekä heidän kasvu- ja oppimisedellytyksiään. Siirtymävaiheiden käytäntöjen tulee 
olla suunnitelmallisia.  On tärkeää, että paikallisissa varhaiskasvatusta ja perusopetusta koske-
vissa suunnitelmissa on yhtenäinen linja siirtymävaiheisiin liittyvistä käytännöistä. Käytäntöjä arvi-
oidaan ja kehitetään henkilöstön yhteistyössä. Huoltajilta saatu palaute otetaan kehittämisessä 
huomioon. 
 
Opetuksen järjestäjä luo yhteistyön ja tiedon siirron käytänteet, joiden avulla lasten siirtyminen ko-
toa tai aiemmasta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja sieltä perusopetukseen tapahtuu mah-
dollisimman joustavasti lasten kasvua ja oppimista tukevalla tavalla. Tavoitteena on, että opetuk-
sen, oppimisen tuen sekä oppilashuollon järjestämisen kannalta keskeinen tieto siirtyy lapsen siir-
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tyessä yksiköstä toiseen tai koulutusasteelta toiselle. Tiedon siirrossa noudatetaan voimassa ole-
via säännöksiä. Esiopetuksen tai perusopetuksen siirtymävaiheissa ja erityisesti poikkeukselli-
sesta aloittamisajankohdasta päätettäessä hyödynnetään aikaisempien ja tulevien opettajien asi-
antuntemusta lapsen kasvun ja oppimisen etenemisestä ja tukemisesta. 
 
Lapsen ja huoltajan kanssa keskustellaan esiopetukseen ja kouluun siirryttäessä alkavan opetuk-
sen tavoitteista, tehtävästä sekä toimintatavoista. Tavoitteena on, että lapset ja huoltajat tutustu-
vat esi- ja alkuopetuksen oppimisympäristöihin, toimintaan ja henkilöstöön jo ennen opetuksen 
alkua. Perusopetukseen siirtyville lapsille ja heidän huoltajilleen annetaan tietoa perusopetuksen 
aamu- ja iltapäivätoiminnasta. 
 
10.4 Yhteistyö Sateenkaaren erityiskoulussa 
 
Sateenkaaren erityiskoulu tekee tiivistä yhteistyötä lähikuntien kanssa. Kunnat ottavat hyvissä 
ajoin yhteyttä kouluumme, kun he tarvitsevat erityistä tukea vaativalle lapselle esiopetuspaikan. 
Kunnan työntekijät ja perheet käyvät tutustumassa ennakkoon Sateenkaaren erityiskouluun. Lapsi 
voi käydä sovitusti tutustumassa tulevaan esiopetuspaikkaansa useammankin kerran ennen esi-
opetuksen alkua, jotta paikka on hänelle sitten ennalta tuttu. Lapsen tutustumiskäyntien aikana 
järjestäjätaho saa tietoa lapsesta ja hänen erityistarpeistaan, jolloin esiopetuksen suunnittelu on 
heti alusta alkaen lapsen tarpeita palvelevaa.  
 
Sateenkaaren erityiskoulu tekee tiivistä yhteistyötä Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen alueella 
eri toimijoiden kanssa. Työskentely on moniammatillista ja lasta kuntoutetaan sekä arvioidaan yh-
teistyössä kaikkien lapsen kanssa yhteistyötä tekevien tahojen kanssa. Tavoitteet esiopetukselle 
asetetaan yhdessä perhettä kuunnellen. Perheiden kanssa keskustellaan esiopetuksesta ja heiltä 
kysytään toiveita esiopetuksen järjestämistä koskien. Perheiden toiveisiin pyritään vastaamaan 
mahdollisimman hyvin. Tiiviillä yhteistyöllä saadaan rakennettua ajan kanssa luottamuksellinen 
yhteistyö, jolloin perheenkin on helpompi avautua heille vaikeistakin asioista. Esiopetuksen toi-
mintaa kehitetään jatkuvasti saadun palautteen myötä.  
 

11 Monipuoliset työtavat 
 
Ohjattu ja lasten omaehtoinen leikki sekä havainnolliset, lasten aktiivisuutta ja luovuutta edistävät 
työtavat ovat olennainen osa esiopetuksen toimintaa. Työtapojen valintaa ja käyttöä ohjaavat esi-
opetukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet sekä lasten tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen koh-
teet. Monipuolisilla työtavoilla tuetaan lasten kasvua ja oppimista, heidän laaja-alaisen osaami-
sensa kehittymistä sekä vahvistetaan heidän sosiaalisia taitojaan. 
 
Esiopetuksessa työtavat ovat sekä oppimisen väline että opettelun kohde - vähitellen kehittyvä 
taito, jota lapset tarvitsevat oppimisen polulla. Tämän vuoksi on tärkeää, että opettaja ohjaa lapsia 
kokeilemaan ja käyttämään erilaisia työtapoja ryhmissä, työpareina ja itsenäisesti. Lapset osallistu-
vat toiminnan suunnitteluun, työtapojen valintaan ja tekevät erilaisia työtehtäviä. Tämä on arjen 
osallisuutta, jonka tavoitteena on tukea lasten aloitteellisuuden kehittymistä ja omaa vastuunottoa. 
Oppimista edistää se, että lapset ovat mukana miettimässä työskentelyn tavoitteita ja he tietävät, 
mitä heiltä odotetaan. Tehtyjen valintojen ja työskentelyn onnistumista arvioidaan yhdessä. 
 
Leikkiessään lapset oppivat ja hahmottavat maailmaa. Tämän vuoksi leikki eri muodoissaan on 
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keskeistä esiopetuksessa. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat tarjoavat elämyksiä ja vahvis-
tavat lasten oppimismotivaatiota. Tavoitteena on, että lapset käyttävät kaikkia aistejaan, liikkuvat, 
kehittävät muistiaan ja mielikuvitustaan sekä nauttivat oivaltamisesta. Oppimisen ja yhteisöllisten 
toimintatapojen kehittymisen tukemiseksi esiopetuksessa käytetään esimerkiksi erilaisia pelejä. 
Yhdessä työskenneltäessä lapsia rohkaistaan kyselemään, ihmettelemään, tutkimaan, päättele-
mään ja ratkaisemaan ongelmia sekä toimimaan tavoitteellisesti yhteisen päämäärän suuntaisesti. 
Lapsille järjestetään myös mahdollisuuksia kokeilla ja toimia itsenäisesti. 
 
Monipuolisten työtapojen käyttö edellyttää, että oppimisympäristöissä on riittävästi erilaisia leikkiin ja 
opetteluun soveltuvia materiaaleja, havainto- ja työvälineitä sekä mahdollisuuksia käyttää tieto- ja 
viestintäteknologiaa. Toimivat oppimisympäristöt tarjoavat tilaisuuksia eriyttää lasten työskentelyä. 
Onnistumisen kokemuksilla ja kannustavalla palautteella tuetaan lasten myönteisen itsetunnon ke-
hittymistä. Tavoitteena on, että lasten halu kokeilla ja opetella vahvistuu ja heille syntyy luottamus 
siihen, että he pystyvät oppimaan uutta.Työtapoja kehitetään yhteisesti henkilöstön itsearvioinnin 
sekä lapsilta ja huoltajilta saadun palautteen perusteella. 
 
11.1 Monipuoliset työtavat Sateenkaaren erityiskoulussa 
 
Esiopetuksen työtapojen valintaa ja käyttöä ohjaavat opetukselle asetetut tehtävät. Opettajan työtä 
ohjaavat tavoitteet, jotka asetetaan lasten tarpeiden, edellytysten ja mielenkiinnon kohteiden poh-
jalta. Vanhempien ja huoltajien toiveet otetaan huomioon tavoitteita asetettaessa ja opetusta suun-
niteltaessa. Työtapojen valinnan keskiössä on aina lapsi. 
 
Sateenkaaren erityiskoulun esiopetukseen valikoituu lapsia, joilla on puutteita aistijärjestelmän ke-
hityksessä, kommunikaatiossa, arjen taidoissa, omasta itsestä huolehtimisessa sekä sosiaalisissa 
taidoissa. Lasten kasvuun ja kehitykseen tuovat haasteita mm. kehitysvamma, autismi ja laaja-alai-
set oppimisvaikeudet. Monilla lapsilla on myös vaikeutta toimia sosiaalisissa tilanteissa. Esiope-
tusta lähdetään suunnittelemaan yksilökohtaisesti kunkin lapsen tarpeista lähtien. Esiopetuksessa 
korostuu arjen taitojen opettelu, aistijärjestelmän kehittäminen sekä ryhmätaidot. Arjen taidoissa 
harjoitellaan mm pukemista ja syömistä sekä aistijärjestelmäharjoitteilla pyritään normalisoimaan 
lapsen aistijärjestelmää. Sosiaalisia tilanteita harjoitellaan eri tuokioiden yhteyksissä.  
 
Työtapoja kehitetään huoltajilta ja lapsilta sekä työntekijöiltä saadun palautteen mukaan. Työtapo-
jen valinnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Lapsia ohjataan veden ja energian 
säästämiseen, kierrättämiseen, lähiympäristöstä ja turvallisuudesta huolehtimiseen sekä yhteisölli-
syyden lisäämiseen ja edistämiseen. 
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KUVIO 2: Kehontuntemuksia eri aistikanavia hyödyntäen Sateenkaaren erityiskoulussa 
 

Kehontunte-
muksia eri 

aistikanavia 
hyödyntäen

Aistiharjoitustila

Keinutaan yhdessä

Jumppapallo-
rentoutus

Yhdessä lähekkäin

Tasapainoilua 
trampoliinilla
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KUVIO 3: Sateenkaaren erityiskoulussa käytettäviä aistikuntoutuksen opetusmenetelmiä 

 

Aistikuntoutus

Satuhieronta
Hyödynnetään kahta 

aistikanavaa. Parantaa 
itsetuntemusta, kehittää 

motoriikkaa ja 
sosiaalisia taitoja sekä 
rauhoittaa ja lievittää 

stressiä.

Sherborne
Kokonaisvaltainen 

liikunnallinen 
harjoitusohjelma. 

Fyysisesti kuormittava, 
sosiaalisia taitoja 

kehittävä ja 
rauhoittumis- sekä 

rentoutumisharjoituksia 
sisältävä ohjelma.

KKK  
Kehontuntemus-, 

kontakti- ja 
kommunikaatioharjoi-

tuksia. Kehittävät 
aistien käyttämistä, 
motoriikkaa sekä 

kommunikaatiotaitoja.

POKE-kuntoutus
Harjoitteet, joiden avulla 

pyritään kehittämään 
oppilaan kehon 
hahmotusta ja 

edistämään hänen 
toimintakykyään. 

Pohjautuu Delacato-
menetelmään.

Basaalistimulaatio 
Harjoitukset voidaan 

suunnataan kaikille eri 
aistialueille. 

Aististimulaatiota 
tarjoamalla varhaisessa 

kehitysvaiheessa, 
oppilaalle tuetaan 
kokonaiskehitystä.
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KUVIO 4: Kommunikaatio apuvälineitä Sateenkaaren erityiskoulussa 

 

Kommunikaatio-
apuvälineitä

Päiväjärjestys

Strukturoitu 
kalenteri

TaikeAAC-kansio

PECS-kansio
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KUVIO 5: Opetusmenetelmiä sosiaalisten taitojen ja positiivisen käyttäytymisen vahvistamiseen 
 
  

Sosiaaliset taidot 
ja positiivisen 

käyttäytymisen 
vahvistaminen

Lions Quest
Harjoitellaan 

vuorovaikutustaitoja, 
tunteidenhallintaa, 
yhteistyötä sekä 

itsenäistä ajattelua.

ART 
Menetelmä tähtää 

toiminnallisten harjoitusten 
kautta sosiaalisen, 

hyväksytyn käyttäytymisen 
vahvistumiseen. Tavoitteena 

itsehillinnän ja moraalisen 
ajattelun kehittymisessä ja 

sosiaalisten taitojen 
oppiminen.

Lovaas 
Opetuksessa pyritään 
merkitykselliseen ja 

myönteisen käyttäytymisen 
vahvistamiseen ja 

käyttäytymispuutteiden 
korjaamiseen. Palkkiot ovat 

tärkeitä tässä 
menetelmässä.

HYP
Mukava yhdessäolon 
tuokio, jonka avulla 
varmistetaan ettei 
kukaan jää ilman 

vuorovaikutusta. Kaikilla 
on halu olla yhteydessä 

toisiin ihmisiin.

Sosiaaliset tarinat
Pedagoginen 

menetelmä, jonka avulla 
tilanne kohdataan 

ennakoiden ja tehdään 
tutummaksi. Tarina toimii 

muistin apuvälineenä 
halutussa tilanteessa. 

Nepsy
Arjen tuki- ja 

ohjausmuoto oppilaille, 
joilla on neuropsykiatrisia 

ongelmia. Tavoitteena 
arjen- ja 

elämänhallintataitojen 
kehittäminen. 



 Esiopetuksen opetussuunnitelma 24 (47) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
Asiakirjan nimi:  Sateenkaaren erityiskoulun esiopetuksen opetussuunnitelma 
Päiväys ja hyväksyjä:  10.5.2017 Rehtori 
Voimassaoloaika:  Toistaiseksi 
Vastuuhenkilö: Rehtori 

12 Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena 
 
Arviointi on kiinteä osa esiopetusta. Arvioinnilla on esiopetuksessa kaksi tehtävää: sen avulla 
suunnitellaan ja kehitetään opetusta sekä tuetaan kunkin lapsen hyvinvointia, kasvua ja oppimista. 
Arviointi on havainnoinnin, dokumentoinnin, arviointipäätelmien ja palautteen muodostama koko-
naisuus, johon osallistuvat opettajien lisäksi muu esiopetuksen henkilöstö sekä lapset ja huoltajat. 
 
Esiopetuksen tehtävänä on edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lasten kehitys- ja oppimisedelly-
tyksiä. Opettaja seuraa kunkin lapsen kehittymistä ja oppimista esiopetuksen aikana. Seurannan 
kohteena ovat lasten työskentely, käyttäytyminen ja heidän oppimisensa edistyminen eri tiedon- ja 
taidonaloilla. Seuranta perustuu jatkuvaan havainnointiin sekä monipuoliseen dokumentointiin. Las-
ten tekemät työt ja omat kokemukset ovat osa dokumentointia ja arviointia. Myös huoltajan havain-
not lapsensa oppimisesta ja hyvinvoinnista ovat tärkeitä. 
 
Opettaja ja lasta ohjaava muu henkilöstö antavat lapsille päivittäin rohkaisevaa ja kannustavaa pa-
lautetta lasten vahvuuksista ja kehittämisalueista. Koottua dokumentaatiota käytetään niin, että ku-
kin lapsi voi havaita edistymistään. Tämä rakentaa lasten myönteistä käsitystä itsestään oppijana. 
On tärkeää, että huoltajat saavat usein palautetta lapsensa työskentelystä, käyttäytymisestä ja op-
pimisen edistymisestä, jotta he voivat osaltaan tukea lastaan. Esiopetuksessa kehitetään lasten 
edellytyksiä itsearviointiin. Lapsia rohkaistaan kuvaamaan, mistä he esiopetuksessa pitävät, missä 
he ovat omasta mielestään onnistuneet ja mitä he haluaisivat opetella jatkossa.  
 
Lapsille annetaan lukuvuoden päätteeksi esiopetuksen osallistumistodistus. Todistukseen merki-
tään todistuksen, opetuksen järjestäjän, koulun ja lapsen nimi, lapsen henkilötunnus sekä todistuk-
sen antamispäivä.  Lisäksi todistukseen merkitään, että todistus on opetushallituksen 22.12.2014 
hyväksymien esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukainen. Todistus voi sisältää yleis-
kuvauksen toteutuneesta esiopetuksesta. Todistukseen ei merkitä lapsen persoonaan, oppimisen 
etenemiseen tai lapsen toimintaan liittyviä kuvauksia. 
 
12.1 Arviointi Sateenkaaren erityiskoulussa 
 
Esiopetuksen arviointi on laaja kokonaisuus, jossa arvioinnin tasoja on monta ja arvioinnin kohteita 
eli arvioitavia asioita paljon. Arviointiin osallistuvat henkilöstö, huoltajat, lapset ja yhteistyötahot. 
Sateenkaaren erityiskoulu järjestää esiopetusta yhteistyössä muiden kuntouttajien kesken, joiden 
kanssa yhdessä myös arvioidaan lapsen kasvua ja kehitystä sekä kuntoutusta. Lapsen esiopetuk-
sen tavoitteita ja niiden toteutumista arvioidaan jatkuvasti ja niitä muutetaan lapsen tarpeiden ja 
kehityksen mukaan. Sateenkaaren erityiskoulun esiopetusta arvioidaan ja kehitetään tehtyjen ar-
viointien pohjalta.  
 
12.2 Kansallisen tason arviointi 
 
Opetussuunnitelman toteutumista arvioidaan kansallisten arviointimenetelmien avulla. Ohjausjär-
jestelmän normiosan muodostavat perusopetuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetukset, opetus-
suunnitelman perusteet sekä paikallinen esiopetusopetussuunnitelma. 
 
12.3 Yksilötason arviointi 
 
Yksilötason arviointiin osallistuvat esiopetuksen henkilöstö, huoltajat ja lapset. Jatkuva arviointi on 
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keskeinen osa kasvattajan työtä.  
 
Lähtökohtana huoltajien antamalle arvioinnille on, että esiopetussuunnitelma on aktiivisesti käy-
tössä ja sen sisältö on huoltajien tiedossa. Huoltajien ja lasten osallistuminen arviointiin on osa 
jatkuvaa kehittämistä. Huoltajat seuraavat ja arvioivat esiopetussuunnitelman tavoitteiden toteutu-
mista ja esiopetuksen toimintaa. 
 
Huoltajat arvioivat esiopetuksen toimintaa HOJKSissa esitettyjen tavoitteiden pohjalta. Esiopetuk-
sessa lapsi on sekä arvioija että arvioinnin kohde. Tietoa lapsesta saadaan havainnoimalla lasta tai 
keskustelemalla huoltajien kanssa. Tärkein tieto saadaan kuitenkin suoraan lapselta, koska silloin 
lapsen oma mielipide, kokemus, yksilölliset oppimisprosessit ja mielenkiinnonkohteet tulevat huo-
mioiduksi ja tuen tarve määritetyksi. 
 
Arviointia koskeva tiedonsiirto: 

• tiedonsiirto lapsen aiemmista kasvu- ja oppimisympäristöistä esiopetukseen 
• lapsen HOJKSin laatiminen ja tavoitteiden asettaminen yhteistyössä huoltajien ja lapsen 

kanssa 
• seuranta ja ohjaava palaute 
• palautekeskustelu toiminnasta ja tavoitteiden saavuttamisesta lapsen ja huoltajien kanssa 
• tiedonsiirto lapsen tulevaan kouluun 

 
Arviointitiedon hyödyntäminen esiopetuksen laadun ylläpitämisessä ja kehittämisessä: 

• opetuksen sisältöjen kehittäminen 
• oppimisympäristöjen kehittämiseen 
• varmistamaan lapsen tarvitsema tuki ja oikeanlaiset tukitoimenpiteet 
• moniammatillisen yhteistyön kehittämiseen  

 
Arvioinnin kirjaaminen Sateenkaaren erityiskoulussa: 

• toimintaa arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 
• lasta, huoltajia ja henkilökuntaa haastattelemalla sekä havainnoimalla 

saadaan arvokasta tietoa toiminnan kehittämiseksi 
• vanhempien tapaaminen tarvittaessa mm. HOJKSia laadittaessa, neuvot-

telujen yhteydessä jne. 
• huoltajat arvioivat toimintaa Wilman kautta kerran vuodessa 
• erityisopettajan oma arviointi toiminta- ja oppimiskokonaisuuksissa on jat-

kuvaa  
• kerran vuodessa erityisluokanopettaja käy kehityskeskustelun oman esimiehensä kanssa 

 
 

13 Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet 
 
Esiopetus on luonteeltaan eheytettyä opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteute-
tuista oppimiskokonaisuuksista. Oppimiskokonaisuuksien toteuttamisen lähtökohtina ovat lasten 
kiinnostuksen kohteet sekä tässä luvussa kuvatut opetukselle asetettavat yhteiset tavoitteet. Yh-
teiset tavoitteet perustuvat eri tiedon- ja taidonaloista nouseviin, esiopetuksen kannalta oleellisiin 
opetuksen tavoitteisiin sekä laaja-alaiselle osaamiselle asetettuihin tavoitteisiin. Yhteiset tavoitteet 
ovat opettajan työtä ohjaavia tavoitteita. 
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Oppimiskokonaisuuksina toteutetun opetuksen tavoitteena on tukea lasten kokonaisvaltaista kas-
vua ja hyvinvointia sekä tarjota monipuolinen perusta heidän osaamisensa edistymiselle. Leikki ja 
muut lapsille ominaiset tavat oppia ja työskennellä ovat opetuksen ja toiminnan lähtökohtana. Op-
pimiskokonaisuuksien kesto ja toteutustapa vaihtelevat valitun aihepiirin, tilanteen ja lasten oppi-
misen etenemisen mukaan. Lapset osallistuvat oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutu-
misen arviointiin opettajan ohjauksessa. On tärkeää, että jokaisella lapsella on mahdollisuus op-
pia ja työskennellä omaan tahtiinsa sekä kehittää taitojaan vuorovaikutuksessa toisten lasten, 
opettajan ja muun henkilöstön kanssa monipuolisissa oppimisympäristöissä. Oppimiskokonai-
suuksien tehtävä on tarjota lapsille uusia ja innostavia oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia 
työskennellä kullekin lapselle sopivia oppimisen haasteita sisältävien tehtävien parissa. Opetuk-
sessa otetaan huomioon lasten erilaiset tuen tarpeet ja annetaan lapsille riittävästi tukea heti tuen 
tarpeen ilmetessä. 
 
Tässä luvussa kuvatut opetukselle asetetut yhteiset tavoitteet on ryhmitelty viideksi kokonaisuu-
deksi. Kuhunkin kokonaisuuteen on koottu tavoitteita, joilla on toisiinsa liittyviä opetuksellisia ja 
kasvatuksellisia tehtäviä. Eri kokonaisuuksien tavoitteita ja sisältöjä yhdistellään pedagogisesti 
tarkoituksenmukaisella tavalla esiopetuksen oppimiskokonaisuuksia muodostettaessa. 
 
13.1 Ilmaisun monet muodot 
 
Lasten oppimisedellytykset, sosiaaliset taidot ja myönteinen minäkuva vahvistuvat, kun he saavat 
valmiuksia ympäröivän maailman jäsentämiseen. Nämä valmiudet kehittyvät, kun lapset tutkivat, 
tulkitsevat ja ilmaisevat itseään ja maailmaa erilaisia ilmaisun taitoja harjoittelemalla. Harjoittelu tu-
kee myös lasten keskittymiskyvyn ja itsesäätelytaitojen kehittymistä. Esiopetuksen tehtävä on ke-
hittää lasten ilmaisua musiikillisen, kuvataiteellisen, käsitöiden sekä suullisen ja kehollisen ilmaisun 
perustaitoja harjoittelemalla. Kulttuurin ja ilmaisun eri muotoihin tutustuminen vahvistaa lasten 
osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä monilukutaidon kehittymistä. Eri ilmaisumuotojen 
käyttö esiopetuksen arjessa ja juhlissa tarjoaa mahdollisuuksia tuoda esille kulttuurista monimuo-
toisuutta ja iloita siitä. 
 
Kokonaisuuteen liittyvät opetuksen yleiset tavoitteet 
 
Esiopetuksessa lapsia rohkaistaan ja ohjataan käyttämään ilmaisun eri muotoja. Opetus suunni-
tellaan niin, että lapset saavat elämyksiä taiteesta sekä kokemuksia luovasta prosessista ja siihen 
kuuluvasta suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin kokonaisuudesta. Toiminnan lähtökohtana ovat 
lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työs-
kentelystään ja niihin liittyvistä erilaisista kokemuksista. Toiminnan tuotoksia tarkastellaan yh-
dessä, ja yhteinen tekeminen näkyy oppimisympäristöissä. Lasten ilmaisussa ja työskentelyn do-
kumentoinnissa käytetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja välineitä. Opetuksessa hyödyn-
netään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä ja lähiseudun kulttuuritarjontaa. 
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Sateenkaaren erityiskoulu: Ilmaisu esiopetuksessa 
Tavoitteet Sisältö 
Musiikki 

• Toiminta moniaistista ja monipuolista 
• Vahvistaa kiinnostusta musiikkiin 
• Kokemuksia omista musiikillisista taidoista 
• Tutustutaan eri musiikkityyleihin ja soitti-

miin. 
• Opetellaan lauluja 
• Musiikilla leikitään 
• Havainnoidaan musiikkia eri muodoissa 
• Tehdään musiikkia yhdessä 

• Oma keho soittimena 
• Eri soittimiin tutustuminen ja soittaminen 
• Musiikkisadut 
• Musiikin peruskäsitteet 
• Laulu, tanssi, improvisointi ja esiintyminen 
• Huomioidaan eri aikakausiin ja vuodenai-

koihin kuuluva musiikki 
• Musiikkiliikunta 
• Rentoutuminen musiikin avulla 
• Tunteiden ilmaisu musiikin avulla 
• Konsertit ja musiikkitapahtumat, karaoke 
• Kehon hahmotus musiikin avulla (KKK-oh-

jelma) 
 

Käsityö 
• Harjoitellaan käsitöiden tekemistä 
• Erilaisten työvälineiden käyttö 
• Saada kokemuksia erilaisten käsitöiden te-

kemisestä 
• Harjoitellaan erilaisia tekniikoita ja perustai-

toja 
• Rohkaistaan suunnittelemaan ja toteutta-

maan erilaisia käsitöitä 
• Rohkaistaan itseilmaisuun ja mielikuvituk-

sen käyttöön 
• Tehdään työtä pitkäjänteisesti opettajan 

ohjauksessa 
• Työskennellään yhdessä 
• Käsityöperinteiden hyödyntäminen 

 

• Tutustuminen erilaisiin materiaaleihin, väli-
neisiin ja työmenetelmiin 

• Käsityöperinteisiin tutustuminen 
• Mielikuvituksellinen suunnittelu 
• Omien työskentelytaitojen harjoittelu  
• Ryhmätyöt 
• Silmän- ja käden yhteistyön harjoittaminen 
• Kierrättäminen 
• Arjen pieniin työtehtäviin osallistuminen 

 
TAULUKKO 2: Ilmaisu esiopetuksessa 
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Sateenkaaren erityiskoulu: Ilmaisu esiopetuksessa 
Tavoitteet Sisältö 
Kuvallinen ajattelu ja kuvailmaisu 

• Tuetaan lapsen kuvailmaisun kehittymistä 
• Opetellaan tekemään, tulkitsemaan ja arvi-

oimaan kuvia 
• Hyödynnetään lapsen kokemusmaailmaa 

ja kiinnostuksen kohteita suunnittelussa 
• Rohkaistaan lasta kokeilemaan erilaisia te-

kemisen tapoja, välineitä ja materiaaleja 
• Kuvan tekemistä harjoitellaan moniaisti-

sesti 
• Havainnoidaan ympärillä olevia rakennet-

tuja ja ympäristön kohteita 
• Ohjataan tulkitsemaan ja kertomaan ajatuk-

siaan kuvallisista viesteistä 
• Opetellaan ilmaisemaan tunteita kuvin. 

• Erilaisiin materiaaleihin, välineisiin ja teknii-
koihin tutustuminen 

• Moniaistillinen tuottaminen 
• Omiin ja ryhmän tuotoksiin tutustuminen 
• Kuvallisiin viestintävälineisiin ja niiden käyt-

tömahdollisuuksiin tutustuminen 
• Hyödynnetään luonnon ja rakennetun ym-

päristön tarjoamia mahdollisuuksia 
• Taidenäyttelyt 
• Yhteiset ja monikulttuuriset tapahtumat ja 

juhlavalmistelut 
 

Suullinen ja kehollinen ilmaisu 
• Ilmaisua harjoitellaan leikin avulla 
• Saadaan kokemuksia siitä, miten kielellä ja 

keholla voidaan leikkiä ja viestiä 
• Työstetään lapsilta nousevia asioita ilmai-

sun keinoin 
• Tuetaan spontaania ilmaisua 
• Saada kokemuksia yhteisesti suunnitel-

luista prosesseista 

• Eleet, ilmeet ja tunteet eri vuorovaikutusti-
lanteissa 

• Lasten- ja selkokirjallisuuden hyödyntämi-
nen 

• Luova improvisointi ja toiminta 
• Lasten omat esitykset draaman keinoin 
• Mielikuvitus ja roolileikit 
• Pöytä-, nukke-, ja varjoteatterileikit 
• Lapsen kokemus esiintyjänä ja katsojana 
• Teatterivierailut ja –vierailijat 

 
TAULUKKO 3: Ilmaisu esiopetuksessa 
 
 
13.2 Kielen rikas maailma 
 
Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline. Esiopetusiässä kielestä tulee yhä vahvemmin 
lasten ajattelun, ilmaisun ja vuorovaikutuksen väline, jonka avulla he jäsentävät arkeaan ja raken-
tavat maailmankuvaansa. Esiopetuksen tehtävä on tukea lasten kielellisten taitojen kehitystä ko-
konaisvaltaisesta kielen merkityksen hahmottamisesta kohti yksityiskohtaisempaa kielen rakentei-
den ja muodon havaitsemista. Keskeistä on vahvistaa lasten kiinnostusta ja uteliaisuutta puhuttua 
kieltä sekä lukemista ja kirjoittamista kohtaan. Kielellinen mallintaminen ja runsas myönteinen pa-
laute ovat tärkeitä oppimiselle. Erilaisten viestien tulkitseminen ja tuottaminen suullisesti ja viestin-
nän välineitä käyttäen ovat osa vähitellen kehittyvää monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknolo-
gista laaja-alaista osaamista. Esiopetuksessa lasten kielellisen ja kulttuurisen taustan monimuotoi-
suus tunnistetaan, sitä kunnioitetaan ja sen jatkuvuutta tuetaan. Eri kielten havainnointi tukee las-
ten kielitietoisuutta sekä kulttuuriseen osaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvän laaja-alaisen 
osaamisen kehittymistä. 
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Kokonaisuuteen liittyvät opetuksen yleiset tavoitteet 
 
Esiopetuksen tavoitteena on edistää lasten kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä vahvis-
taa heidän kiinnostustaan kieliin ja kulttuureihin. Lasten kielellisen tietoisuuden kehittymistä ediste-
tään kielellä leikkien, loruillen sekä tutustuen monipuolisesti puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen. ke-
hittyvää luku- ja kirjoitustaitoa tuetaan leikkien ja toiminnallisten harjoitusten avulla. Opetus ja oppi-
misympäristöt suunnitellaan niin, että niissä on lapsille runsaasti mahdollisuuksia havainnoida, tut-
kia ja kokeilla puhuttua ja kirjoitettua kieltä sekä laajentaa sanavarastoaan. Opetuskielen lisäksi 
esiopetuksessa havainnoidaan muita kieliä. On tärkeää, että lapset, joiden äidinkieli on muu kuin 
esiopetuksen kieli, saavat vahvan tuen opetuskielen taidon kehittymiselle ja samalla kokemuksen, 
että heidän kotona puhumansa kieli on tärkeä ja arvokas. 
 

Sateenkaaren erityiskoulu: Kielellinen ilmaisu ja vuorovaikutus esiopetuksessa 
Tavoitteet Sisältö 
Kielellisen tietoisuuden kehittäminen  
• Harjoitellaan kuuntelemista ja puhumista erilai-

sissa tilanteissa 
• Ohjataan kertomaan ja keskustelemaan 
• Ohjataan eläytymään, ymmärtämään ja muista-

maan kuulemaansa 
• Pohditaan yhdessä sanojen merkitystä 
• Leikitään sanoilla 
• Lapset oppivat kysymään, päättelemään ja ar-

vioimaan kuulemaansa 
• Innostetaan ja harjoitellaan tarinoiden teke-

mistä 

• Ryhmätilanteet 
• Puhemotoriikan harjoitukset 
• Leikkiminen, esittäminen, näytteleminen 
• Digitarinat ja sadutus 
• Tunteista kertominen ja ristiriitojen sovittaminen 
• Mielipiteiden kertominen 
• Eläytyvä kuuntelu 
• Oman puheenvuoron odottaminen 
• Puheen ja kuuntelemisen ymmärtäminen 
• Kuullun muistaminen 
• Vuorovaikutus ja keskustelutaidot 
• Kerronta 
 

Luku- ja kirjoitustaidon kehittäminen 
• Luetaan erilaisia tekstejä 
• Keskustellaan yhdessä luetusta 
• Lapsi havaitsee, että puhe muuttuu kirjoitetuksi 

kieleksi ja kirjoitettu kieli puheeksi 
• Kirjoitettua ja puhuttua kieltä tutkitaan yhdessä 
• Lapsi havaitsee, että puhe voidaan jakaa sanoi-

hin, tavuihin ja äänteisiin.  
 

• Sadut, tarinat, kertomukset, riimit, lorut, runot, 
arvoitukset 

• Monipuolinen satu- ja tarinakirjallisuus, tieto- ja 
viestintäteknologia 

• Kynäote 
• Tilan ja suuntien hahmottaminen 
• Kirjoitussuunta 
• Näppäimistön käyttö 

 
 
TAULUKKO 4: Kielellinen ilmaisu ja vuorovaikutus esiopetuksessa 
 
 
13.3 Minä ja meidän yhteisömme 
 
Lasten elinpiiri laajenee heidän kasvaessaan.  Kodin perinteiden, toimintamallien, arvojen ja katso-
musten lisäksi lapset kohtaavat toisenlaisia tapoja ajatella ja toimia. Esiopetuksen tehtävä on vah-
vistaa lasten valmiuksia ymmärtää yhteiskunnan monimuotoisuutta ja toimia siinä. Aihetta lähesty-
tään historiallisesta ja yhteiskunnallisesta sekä etiikan ja katsomusten näkökulmista. Lähiyhteisön 
menneisyyttä sekä ajankohtaisia asioita pohtimalla suunnataan lasten mielenkiintoa yhteiskunnalli-
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siin asioihin.  Arjen eettisten valintojen pohdinta sekä omien tunnetaitojen kehittäminen ja rakenta-
van käyttäytymisen harjoittelu vahvistavat lasten vuorovaikutustaitoja. Tutustuminen lähiyhteisön 
tapoihin sekä uskontoihin ja muihin katsomuksiin yhdessä kokonaisuuden muiden tavoitteiden 
kanssa tukee lasten kulttuurisen osaamisen ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä ajatteluun ja 
oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista. Opetuksessa toimitaan yhteistyössä huoltajien kanssa 
kunkin perheen taustaa, katsomuksia ja arvoja kuullen. 
Kokonaisuuteen liittyvät opetuksen yleiset tavoitteet 
 
Tavoitteena on edistää lasten mielenkiintoa yhteiskunnan, erityisesti lähiyhteisön toimintaan ja vah-
vistaa heidän osallisuuttaan toimintaympäristössään. Lapsia ohjataan havainnoimaan nykyisyyttä 
ja heille luodaan mahdollisuuksia eläytyä menneisyyden tapahtumiin ja tilanteisiin. Opetuksessa 
tuetaan lasten eettisen kohtaamisen ja ajattelun taitoja sekä tunnetaitojen kehittymistä. Lapset tu-
tustuvat opettajan johdolla niin omaan kuin muihinkin lapsiryhmässä tai lähiyhteisössä edustettuina 
oleviin katsomuksiin ja uskontoihin sekä niihin liittyviin tapoihin ja perinteisiin. Lapsia rohkaistaan 
kysymään ja heidän pohdinnoilleen ja ihmettelylle annetaan tilaa. Kokonaisuuden työtapoina ko-
rostuvat keskustelut sekä erilaiset eläytymisen mahdollistavat menetelmät. 
 

Sateenkaaren erityiskoulu: Minä ja meidän yhteisömme 
Tavoitteet Sisältö 
Historiallinen näkökulma 
• Tutustutaan lähiympäristöön 
• Tutkia historiallisia kohteita havainnollisesti ja 

moniaistisesti 
• Tutustutaan historiallisiin tapahtumiin 
• Tutustutaan juhlaperinteisiin 

• Historialliset kohteet ja henkilöt 
• Historiallinen esineistö, tvt-tekniikkaa ja ympä-

ristöä hyödyntäen 
• Erilaiset kulttuurit, kulttuuriperintö ja historialli-

set henkilöt.  
• Hyödynnetään huoltajien asiantuntemusta 

omasta kulttuuriperinnöstään 
• Kertomukset, perinneleikit- ja laukut sekä yhtei-

söllisyys 
Yhteiskunnalliset asiat 
• Ajankohtaisista asioista keskustelu 
• Mediaan tutustuminen 
• Tutustutaan lasten oikeuksiin 
• Lapsi ymmärtää yhteisten sopimusten tarkoi-

tuksen 
• Luodaan lapselle mahdollisuuksia vaikuttaa ja 

osallistua yhteisiin päätöksiin 

• Sanomalehdet, TV, internet 
• Pohditaan median sisältöä ja totuudenmukai-

suutta 
• YK:n yleissopimukseen tutustuminen 
• Laaditaan yhdessä ryhmän säännöt 
• Syy-seuraus-suhteen konkretisoiminen arjessa 

Eettinen kasvatus 
• Luodaan eettisiä valintoja arjen tilanteisiin 
• Opetetaan tunnistamaan tunteita  
• Opetetaan toimimaan ystävällisesti ja vastuulli-

sesti sekä toista kunnioittaen 
• Lasten keskinäisten ristiriitatilanteiden ratkaise-

minen 
• Tutustutaan ilon ja pelon aiheisiin 
• Tutustutaan tyttöjen ja poikien tyttönä ja poi-

kana olemisen oletuksiin 
• Opetellaan erottamaan oikea ja väärä 

• Yhteiset keskustelut 
• Roolileikit, sadut ja median kertomukset 
• Sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja kehittävät ope-

tusohjelmat- ja materiaalit 
• Leijonatunnit, ART, kuvalliset sosiaaliset tarinat 
• Myönteisen minäkuvan muodostaminen 
• Erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen 
• Yhteisvastuu 
• Oikean ja väärän ymmärtäminen omissa toimin-

noissa 
• Anteeksi pyytäminen ja antaminen 
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Sateenkaaren erityiskoulu: Minä ja meidän yhteisömme 
Tavoitteet Sisältö 
Katsomuskasvatus 
• Tutustutaan erilaisiin uskontoihin,  katsomuksiin 

ja uskonnottomuuteen 
• Katsomuskasvatus liitetään arjen juhliin ja ajan-

kohtaisiin tapahtumiin 
• Auttaa lapsia ymmärtämään ja kunnioittamaan 

erilaisia katsomuksellisia näkökulmia 
• Lapsia rohkaistaan erilaisten elämänkysymys-

ten pohdintaan yhdessä toisten kanssa 
• Uskontoihin ja katsomukseen liittyvien sanojen 

ja käsitteiden vahvistuminen 

• Vierailut ja lähiympäristön tapahtumat 
• Omien lähtökohtien tunteminen ja arvostami-

nen 
• Keskustelut 
• Arjen juhlat ja juhlakulttuuriin tutustuminen eri 

näkökulmista 
• Yhteistyö hengellisen toiminnan kanssa 

 
TAULUKKO 5: Minä ja meidän yhteisömme esiopetuksessa 
 
 
13.4 Tutkin ja toimin ympäristössäni 
 
Lasten toimintaympäristö - lähiluonto ja rakennettu ympäristö sekä muut esiopetuksen oppimisym-
päristöt - tarjoavat runsaasti aineksia lasten oppimiselle. Erityisen tärkeää opetuksen liittäminen 
lasten kokemusmaailmaan ja heidän toimintaympäristöönsä on matemaattisten taitojen opette-
lussa sekä teknologia- ja ympäristökasvatusten toteuttamisessa. Toimintaympäristöön liittyvät ha-
vainnot, kokemukset ja tiedot, niiden jäsentäminen ja kuvaaminen auttavat lapsia kehittymään ajat-
telijoina ja oppijoina. Kehittyvä taito nimetä asioita sekä ymmärtää ja käyttää erilaisia käsitteitä edis-
tää lasten monilukutaitoa. Esiopetuksen tehtävänä on tukea lasten matemaattisen ajattelun kehitty-
mistä ja kiinnostusta matematiikkaan. Tehtävänä on myös vahvistaa lasten luonnontuntemusta ja 
luontosuhdetta sekä tutustua arjen teknologiaan. Esiopetuksessa tutustutaan tutkivaan oppimiseen 
havainnoimalla ja tutkimalla ympäristöä sekä kokeilemalla ja päättelemällä. 
 
Kokonaisuuteen liittyvät opetuksen yleiset tavoitteet 
 
Esiopetuksessa vahvistetaan pohjaa lasten matemaattisen ajattelun kehittymiselle ja matematiikan 
oppimiselle. Lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota arjessa ja ympäristössä ilmenevään matema-
tiikkaan. Opetus luo mahdollisuuksia luvun, muutoksen ja ajan käsitteiden sekä tason ja avaruuden 
hahmottamisen ja mittaamistaitojen kehittymiselle. Opetuksen tavoitteena on tarjota oivaltamisen 
ja oppimisen iloa matemaattisen ajattelun eri vaiheissa oleville lapsille. Opetuksessa havainnoi-
daan luontoa. Lasten ympäristöherkkyyden ja luontosuhteen kehittymistä tuetaan  tarjoamalla  lap-
sille  kokemuksia  luonnossa  liikkumisesta  sekä  sen tutkimisesta. Lapsia ohjataan myös havain-
noimaan ympäristön teknologiaa sekä kokeilemaan ja keksimään omia ratkaisuja. Opetuksessa 
tutustutaan tutkivaan työtapaan. Lapsia rohkaistaan tekemään kysymyksiä ja etsimään niihin yh-
dessä selityksiä. Lapset opettelevat vertailemaan, luokittelemaan sekä järjestämään havaintojen 
tai mittausten pohjalta saatuja tietoja. Heitä rohkaistaan tekemään päätelmiä ja keksimään ratkai-
suja arjen ongelmiin sekä kokeilemaan ratkaisuja. Opetuksessa harjoitellaan dokumentointia eri vä-
lineillä sekä esittämään tuloksia eri tavoin. 
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Sateenkaaren erityiskoulu: Tutkin ja toimin ympäristössäni 
Tavoitteet Sisältö 
Matemaattiset taidot 
• Kehittää matemaattisia valmiuksia 
• Huomioidaan matematiikka arjessa 
• Harjoitellaan luokittelua ja vertailua 
• Muistin kehittäminen 
• Lukukäsitteen kehittäminen 
• Harjoitellaan 2- ja 3-uloitteisuutta, sijainti ja 

suhdekäsitteitä sekä geometrisiä kuvioita 
• Harjoitellaan mittaamista, ajankäsitettä ja  aika-

järjestystä 
• Raha- ja sen käytön harjoittelu 

• Toiminnallisuus, leikit ja pelit sekä liikuntaleikit 
• Eri aistien ja kehon käyttö, havainnollisuus 
• Yhdessä oppien 
• Harjoitellaan kertoen ja kuvien avulla 
• Hyödynnetään eri tilanteita ja ympäristöjä oppi-

misessa 
• Rakentelua, askartelu, muovailu 
• Tieto- ja viestintäteknologia 

Ympäristökasvatus 
• Tarjota erilaisia luontokokemuksia 
• Lähiympäristön ilmiöihin tutustuminen 
• Opetellaan luontoon liittyvien käsitteiden käyt-

töä ja päätelmien tekemistä sekä syy-seuraus-
suhteita 

• Hyödynnetään opetuksessa lasten luonnon tun-
temusta 

• Tiedon hankinnan harjoittelu 
• Omasta ympäristöstä ja sen viihtyvyydestä 

huolehtiminen 

• Tutkia ja tutustua kasveihin, eläimiin ja luonnon 
ilmiöihin 

• Havainnointi eri aistein ja havaintovälineiden 
avulla 

• Pienten kokeiden tekeminen 
• Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen 
• Tutustutaan luonnonsuojeluun liittyviin asioihin 
• Jokamiehenoikeuksiin perehtyminen 

Teknologiset ratkaisut 
• Havainnoidaan ja pohditaan arjen teknologisia 

ratkaisuja 
• Opetellaan kuvailemaan omia ratkaisuja  
• Tutkia omien leikkikalujen toimintaperiaatteita 

• Tutustutaan teknologiaan keksimällä, askartele-
malla ja itse rakentamalla 

• Hyödynnetään eri materiaaleja omissa rakente-
luissa 

• Leikkikalujen hyödyntäminen 
 
TAULUKKO 6: Tutkin ja toimin ympäristössäni 
 
13.5 Kasvan ja kehityn 
 
Itsestä huolehtiminen ja siihen liittyvät arjen taidot ovat osa esiopetuksen tavoitteena olevaa laaja-
alaista osaamista. Kehittyäkseen tällä osaamisen alueella lapset tarvitsevat kokemuksia, tietoja ja 
pohdintaa, joiden pohjalta heidän arvostuksensa ja taitonsa voivat vähitellen kehittyä. Esiopetuk-
sessa tehtävää lähestytään liikunnan, ruuan, kuluttajuuden, terveyden sekä turvallisuuden näkö-
kulmista. Esiopetuksen tehtävänä on luoda pohjaa terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle ja liikun-
nalliselle elämäntavalle sekä kehittää lasten terveysosaamista ja turvataitoja. Lisäksi tehtävänä on 
edistää kestävään elämäntapaan kuuluvia ruoka-, kulutus- ja puhtaustottumuksia. 
 
Kokonaisuuteen liittyvät opetuksen yleiset tavoitteet 
 
Lapset saavat monipuolisia kokemuksia liikunnasta ja alkavat ymmärtää liikkumisen yhteyttä hy-
vinvointiin ja terveyteen. Opetus tarjoaa mahdollisuuksia lasten motoristen ja sosiaalisten taitojen 
kehittymiselle. Erityisesti kiinnitetään huomiota lasten yleisten oppimisedellytysten kannalta tärkei-
den havaintomotoristen taitojen kehittymiseen. Lasten kanssa tutustutaan terveelliseen ruokaan ja 
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pohditaan sen merkitystä. Lapsia ohjataan kohtuulliseen kulutukseen. Opetuksessa pohditaan ter-
veyteen liittyviä tekijöitä sekä tuetaan lasten valmiuksia pitää huolta terveydestään. Lapset saavat 
tietoja turvallisesta liikkumisesta lähiympäristössä sekä esiopetuksen oppimisympäristöissä. 
 

Sateenkaaren erityiskoulu: Kasvan ja kehityn 
Tavoitteet Sisältö 
Turvallinen elämä 
• Antaa tietoa turvallisesta elämästä, arvosta-

vasta kohtelusta ja oikeudesta koskemattomuu-
teen 

• Pohditaan lähiympäristössä esiintyviä fyysisiä 
ja psyykkisiä vaaratilanteita 

• Annetaan valmiuksia pyytää ja hankkia apua 
arjen tilanteissa 

• Opastaa lasta kertomaan aikuiselle huolista 
• Turvallinen liikkuminen lähiympäristössä 
• Ikäkaudelle sopivat säännöt tieto-ja viestintä-

teknologisessa maailmassa 

• Keskustelut, leikit ja sosiaaliset tarinat 
• Läsnäolo lasten arjessa helpottaa luottamuksel-

listen vuorovaikutussuhteiden luomista  
• Havainnoidaan lähiympäristössä esiintyviä 

mahdollisia vaaranpaikkoja 
• Harjoitellaan avun pyytämistä arjen tilanteissa 
• Käydään avointa keskustelua kiusaamisesta ja 

kaveruudesta 
• Liikennekasvatus 
• Lasten ensiaputaidot 
• Mediakasvatus 

Hyvinvointi ja terveys 
• Tutustua terveellisiin elämäntapoihin 
• Oppia tunnistamaan sairauden merkit 
• Oppia pyytämään apua sairastuneelle 
• Omien tunteiden tunnistaminen 
• Omasta itsestä huolehtiminen 

• Liikunta, lepo, ravinto ja hyvät ihmissuhteet 
• Säänmukainen pukeutuminen 
• Saada tietoa eri sairauksista ja niiden kotihoi-

dosta sekä terveyttä edistävistä tekijöistä 
• Tunnekortit, sosiaaliset tarinat, keskustelut, Li-

ons Quest, ART 
• Henkilökohtainen hygienia 

Ruokaan liittyvä osaaminen 
• Kauniit pöytätavat 
• Käyttäytyminen ruokailutilanteissa 
• Ruokailutilanteiden harjoittelu erilaisissa ympä-

ristöissä ja tilanteissa 
• Monipuolinen ruokailu ja eri makuihin tutustumi-

nen 
• Huomioidaan oppilaiden etniset taustat ja nii-

den vaikutus ruokailutottumuksiin 
• Suomalaiseen ruoka- ja tapakulttuuriin tutustu-

minen 

• Esimerkkiruokailu  
• Kiireettömyys 
• Pöydän kattaminen ja ruuan esille laitto 
• Omien jälkien siivoaminen 
• Ruuasta kiittäminen 
• Pyytäminen  
• Keskustelu ruokailutilanteissa 
• Uusien makujen maistaminen 
• Juhlapyhien ruuat ja ruokailutavat 
• Eri tapa- ja ruokakulttuureihin tutustuminen ko-

tien asiantuntemusta hyödyntäen 
Kohtuullinen kuluttaminen 
• Tarkastellaan yhdessä lapsiin kohdistuvaa mai-

nontaa 
• Pohditaan kohtuullista kuluttamista 

• Kauppaleikit- ja pelit 
• Tutkitaan mainoksia  
• Tehdään omia mainoksia 
• Kohtuullisuuteen kasvattaminen 

Liikkuminen 
• Innostaa monipuoliseen liikkumiseen 
• Tuntea ilo liikkumisesta 
• Löytää itseä motivoiva liikkumismuoto  
• Kehon hallinnan ja koordinaation vahvistumi-

nen 
• Liikkumiselle varataan riittävästi aikaa 

• Liikuntaleikit 
• Hyödynnetään eri ympäristöjä liikkumisessa 
• Tasapainoharjoitukset  
• Vuodenaikojen mukaan liikkuminen 
• Eri liikuntavälineisiin tutustuminen 
• Eri liikuntalajeihin tutustuminen 
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Sateenkaaren erityiskoulu: Kasvan ja kehityn 
Tavoitteet Sisältö 
• Motoristen perustaitojen harjoittaminen 
• Välineen käsittelytaitojen harjoittaminen 
• Hienomotoristen taitojen harjoittaminen 
• Luodaan kaikille mahdollisuuksia onnistua ja 

osallistua  

• omaehtoinen ja ohjattu liikkuminen 
• Liikkuva-koulu osana esiopetustoimintaa 

 
TAULUKKO 7: Kasvan ja kehityn 
 

14 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä 
 
Kaikkien lasten esiopetuksessa noudatetaan samoja esiopetuksen opetussuunnitelman perustei-
den mukaisia esiopetuksen yleisiä kasvatus- ja oppimistavoitteita. Lasten vaihtelevat kielelliset ja 
kulttuuriset taustat ja valmiudet otetaan esiopetuksessa huomioon. Esiopetuksen tavoitteena on 
tukea jokaisen lapsen kieli- ja kulttuuri-identiteettien kasvua sekä opettaa lapsia kunnioittamaan eri 
kieliä ja kulttuureja. Erityisenä tavoitteena on tukea kaksi- ja monikielisten lasten eri kielten taitoa. 
 
Perusopetuslain mukaan esiopetuksessa käytettävä kieli on suomi tai ruotsi. Opetuskielenä voi olla 
myös saame, romani tai viittomakieli. Opetuskielenä voidaan käyttää myös muita kieliä, kun se ei 
vaaranna opetussuunnitelman perusteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Erillisessä ryh-
mässä esiopetus voidaan antaa pääosin tai kokonaan muulla kielellä. Huoltajille tarkoitettu tiedotus 
ja keskeiset asiakirjat tulee olla saatavana perusopetuslain mukaisella esiopetuksen opetuskielellä. 
Sateenkaaren erityiskoulussa esiopetusta annetaan suomen kielellä. 
 
14.1 Erilaiset kieli- ja kulttuuritaustat esiopetuksessa 
 
Saamelaislasten esiopetuksen erityisenä tavoitteena on vahvistaa lasten saamelaista identiteettiä 
ja tietoisuutta omasta kulttuuristaan sekä antaa lapsille mahdollisuus opetella saamelaisia perinne-
tietoja ja -taitoja.  Opetuksessa voidaan hyödyntää lähiympäristöä sekä yhteistyötä huoltajien ja 
saamelaisyhteisön kanssa.  
 
Romanilasten esiopetuksen erityisenä tavoitteena on vahvistaa lasten identiteettikehitystä ja tietoi-
suutta omasta historiastaan ja kulttuuristaan. Lisäksi tuetaan kaksikielisyyttä yhteistyössä lasten 
perheiden kanssa. Romanikielen opetuksessa tutustutetaan lapsia romanikieleen ja -kulttuuriin, 
laajennetaan sana- ja ilmaisuvarantoa sekä rohkaistaan käyttämään kieltä erilaisissa kielenkäyttöti-
lanteissa. 
 
Viittomakieltä käyttävien lasten esiopetus toteutetaan ensisijaisesti viittomakielisessä ryhmässä tai 
sekaryhmässä, joka koostuu viittomakielisistä ja puhuttua kieltä käyttävistä lapsista. Viittomakieli-
sen esiopetuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa lasten kieli- ja kulttuuri- identiteettiä antamalla 
heille mahdollisuus omaksua viittomakieltä. Tavoitteena on myös vahvistaa lasten suomalaista tai 
suomenruotsalaista viittomakielistä ilmaisua ja viittomavarantoa sekä rohkaista käyttämään viitto-
makieltä ja lisätä lasten valmiuksia toimia erilaisissa kieliympäristöissä. 
 
Esiopetuksessa tuetaan vieraskielisten ja monikielisten lasten kielitaidon sekä identiteetin ja itse-
tunnon kehittymistä. Suomen/ruotsin kielen taidon kehittymistä edistetään kielitaidon eri osa- alu-
eilla lasten tarpeista ja edellytyksistä lähtien sekä ohjatusti että esiopetuksen arjessa. Erillistä 
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suomi/ruotsi toisena kielenä -opetusta ja lasten oman äidinkielen/äidinkielten opetusta tarjotaan 
mahdollisuuksien mukaan. Maahanmuuttajataustaiset lapset voivat osallistua joko esiopetukseen 
tai perusopetukseen valmistavaan opetukseen tai molempiin. 
 
14.2 Kaksikielinen esiopetus 
 
Kaksikielisen esiopetuksen tavoitteena on hyödyntää lasten varhaisen kielenoppimisen herkkyys-
kautta tarjoamalla tavanomaista esiopetusta monipuolisempaa kielikasvatusta. Opetuksessa luo-
daan motivoivia kieltenoppimistilanteita, joilla rakennetaan pohjaa elinikäiselle kielten opiskelulle. 
Tavoitteena on, että toiminta monikielisessä ympäristössä kehittää lasten kielitietoisuutta. Lasten 
kaksi- tai monikielistä kieli-identiteettiä tuetaan ja heille tarjotaan tilaisuuksia käyttää ja omaksua 
kieliä toiminnallisesti ja leikinomaisesti.  Myös monenlaiset kulttuurit, joita tuodaan tietoisesti esiin 
ja keskusteltavaksi, kohtaavat luontevasti tällä tavoin järjestetyssä opetuksessa. 
 
Suppeamman kaksikielisen esiopetuksen tavoitteena on herättää lasten mielenkiinto ja myönteinen 
asenne kieltä kohtaan. Laajamittaisessa kaksikielisessä esiopetuksessa pyritään luomaan lapsille 
valmiuksia toimia kaksikielisessä ympäristössä ja oppia opetuskielen lisäksi myös muulla kielellä. 
 
Kaksikielistä opetusta voidaan toteuttaa usealla tavalla. Yhteistä toteutustavoille on se, kielet eivät 
ole pelkästään opetuksen ja oppimisen kohteena, vaan niitä käytetään oppimiskokonaisuuksien 
opetuksessa ja esiopetuksen arjen toiminnassa.  
 

15 Lapsen kasvun ja oppisen tuen järjestäminen 
 
Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen 
piiriin. Lain mukaan lapsilla on oikeus saada riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Lapsen 
kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Perusopetuslaissa 
säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut 
sekä erityiset apuvälineet. Tukimuotoja voi käyttää kaikilla tuen tasoilla sekä yksittäin että samanai-
kaisesti toisiaan täydentävinä. Lapsen saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunnitel-
tua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoi-
sena kuin se on tarpeellista. Varhaisen tunnistamisen sekä kasvun ja oppimisen tuen tehtävänä on 
ehkäistä oppimisvaikeuksia sekä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä. 
 
Kasvun ja oppimisen tuen järjestämisen lähtökohtana ovat kunkin lapsen ja lapsiryhmän vahvuudet 
sekä oppimis- ja kehitystarpeet. Esiopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikki lapset saavat onnis-
tumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä toimimisessa. Näin tuetaan lasten myön-
teistä käsitystä itsestään. Monipuolista palautetta ja oppimisesta koottua tietoa käytetään suunni-
telmallisesti lasten kannustamiseen ja ohjaamiseen. Tällä tehdään oppimisen edistyminen lapsille 
näkyväksi. 
 
Kasvun ja oppimisen tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöihin liittyviä ratkaisuja 
sekä lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Huomiota kiinnitetään erityisesti esteettömyyteen, 
oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Erityisopettajien ja muun hen-
kilöstön sekä muiden ammattihenkilöiden monialainen yhteistyö lasten tuen tarpeen havaitsemi-
sessa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Yhteistyöhön kulloinkin osallistuvat 
ammattihenkilöt harkitaan tapauskohtaisesti. 
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Periaatteena on, että tuen tarve arvioidaan, ja sitä koskevat ratkaisut ja perusopetuslain mukaiset 
päätökset tehdään mahdollisimman pian esiopetuksen alettua. Usein lapsen tuen tarve on havaittu 
jo ennen esiopetuksen alkamista. Esiopetuksen, lapsen aiemman varhaiskasvatuksen, neuvolan ja 
huoltajien yhteistyöllä turvataan lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen jatkumoa. Tietoa lapsen mahdol-
lisesti ennen esiopetusta saamista tukitoimista hyödynnetään esiopetuksessa. 
 
Tuen tarvetta arvioitaessa ensimmäiseksi tarkastellaan käytettyjä toimintatapoja, opetusjärjestelyjä 
ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta lapselle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voi-
daanko näitä muuttamalla toteuttaa lapselle paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja. On tärkeää, 
että tieto lapsen tuen tarpeesta ja esiopetuksen aikana saamasta tuesta siirtyy myös perusopetuk-
seen. Opetuksen järjestäjät vastaavat sujuvista tiedon siirron käytäntöjen luomisesta ja kehittämi-
sestä. 
 
Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä huoltajien kanssa siten, että jokainen lapsi saa 
oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Kun lapset tarvitsevat 
erityistä tukea, huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Esiopetuksen henkilöstön 
tulee tuntea säädökset ja määräykset, jotka liittyvät huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön lap-
sen tukeen liittyvissä asioissa. Kaikille huoltajille on hyvä kertoa tuen mahdollisuudesta ja sen kes-
keisistä periaatteista. Lapset osallistuvat yhteistyöhön tarkoituksenmukaisella, heille sopivalla ta-
valla. 
 
Esiopetuksen henkilöstön on tärkeää olla yhteydessä huoltajaan heti, kun lapsella ilmenee kehityk-
sen tai oppimisen ongelmia tai hänen hyvinvointinsa on vaarantumassa. Huoltajalle annetaan riittä-
västi tietoa esimerkiksi lasta koskevien asioiden käsittelystä, tietojen saannista ja niiden luovutta-
misesta sekä salassapidosta. Huoltajaa kannustetaan tukemaan osaltaan lastaan tavoitteiden saa-
vuttamisessa. Tavoitteena on toimia yhteisymmärryksessä lapsen ja huoltajan kanssa. Huoltajien 
on hyvä tietää, että he tai lapsi eivät voi kieltäytyä kasvun ja oppimisen tuen vastaanottamisesta, 
eikä heidän suostumustaan tarvita tuen tarpeen arviointiin ja tuen suunnitteluun. Lapsi voi tarvita 
myös yksilökohtaisen oppilashuollon tukea. Tämä perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää huolta-
jan suostumusta (katso Oppilashuolto). 
 
15.1 Yleinen tuki 
 
Laadukas esiopetus on perusta lapsen kasvulle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Vaikeuksia ehkäis-
tään ennakolta esimerkiksi erilaisilla työtavoilla ja pedagogisilla menetelmillä, ryhmiä joustavasti 
muuntelemalla sekä opettajien keskinäisellä ja muun henkilöstön yhteistyöllä. Opetuksessa ote-
taan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen lapsen tarpeet. 
 
Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata lapsen tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksit-
täisiä tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yleistä tu-
kea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai 
päätöksiä.  
 
Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilantei-
siin. Tuki järjestetään esiopetuksen opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Huoltajan ja lapsen 
kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana lapsen tuen tarpeisiin vastataan käyttä-
mällä esimerkiksi hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa soveltuvia materiaaleja ja välineitä, esiopetukseen 
soveltuvia opetusohjelmia ja osa-aikaista erityisopetusta. Oppimissuunnitelmaa voidaan käyttää 
yleisen tuen aikana. Sateenkaaren erityiskoulussa ei ole yleisen tuen esiopetuksen oppilaita. 
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15.2. Tehostettu tuki 
 
Lapselle, joka tarvitsee säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen 
arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle laaditun oppimissuunnitelman mukaisesti. 
Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Lap-
sen tehostettu tuki suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjäntei-
sempää kuin yleinen tuki. Lapsi tarvitsee yleensä myös useampia tukimuotoja. Tehostetun tuen ai-
kana voidaan käyttää kaikkia esiopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen 
perusteella annettavaa erityisopetusta. 
 
Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Opettaja antaa palautetta lapselle ja 
huoltajalle lapsen edistymisestä sekä kuuntelee ja ottaa huomioon heidän näkemyksensä asiasta. 
Opettaja seuraa lapsen oppimista ja hyvinvointia säännöllisesti yhteistyössä huoltajan kanssa te-
hostetun tuen aikana. Mikäli arvioinnin perusteella todetaan tuen tarpeen muuttuneen tai annettu tuki 
ei hyödytä lasta, päivitetään oppimissuunnitelma vastaamaan uutta tilannetta. 
 
Tehostettua tukea annetaan pääsääntöisesti esiopetuksen loppuun saakka. Koska tuen vaikutuk-
sia ei voida yleensä todeta lyhyessä ajassa, erityisen tuen päätöksen tekeminen esiopetuksen ai-
kana tehostettua tukea saavalle lapselle on harvoin tarpeen. Tehostettu tuki perustuu pedagogi-
seen arvioon, mikä tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa. Sateenkaaren erityiskoulussa ei ole 
tehostetun tuen esiopetusoppilaita. 
 
15.3 Erityinen tuki 
 
Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavut-
taminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä esimerkiksi vam-
man tai vakavan sairauden vuoksi.  Erityisen tuen tehtävänä on antaa lapselle kokonaisvaltaista ja 
suunnitelmallista kasvun ja oppimisen tukea sekä edistää hänen oppimisedellytyksiään. Myös eri-
tyistä tukea saavan lapsen on saatava kokea onnistumisen ja oppimisen iloa. Näin vahvistetaan 
hänen itsetuntoaan ja oppimismotivaatiotaan. 
 
Lapsen erityisestä tuesta voidaan päättää joko esiopetuksen aikana tai ennen esi- tai perusopetuk-
sen alkamista. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja 
oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilme-
nee, että lapsen opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häi-
riön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. 
 
Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta lapsen tarvitsemasta, perusopetuslain mu-
kaan annettavasta tuesta. Erityisopetus ja lapsen saama muu tuki muodostavat järjestelmällisen 
kokonaisuuden. Käytettävissä ovat kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot. Opetuksen järjes-
täjä huolehtii, että erityisen tuen toteuttamisessa on käytettävissä erityispedagogista osaamista. 
 
Sellaiselle lapselle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, annetaan erityisopetusta hänelle laaditun 
henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. Erityisopetukseen 
sisältyvillä pedagogisilla ratkaisuilla pyritään ensisijaisesti turvaamaan lapsen oppiminen. Pedago-
giset ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi opetukseen ja työtapoihin tai valittaviin materiaaleihin ja vä-
lineisiin. Oppimista tukevien erityisopetuksen pedagogisten ratkaisujen lisäksi erityistä tukea saa-
valla lapsella on oikeus myös muuhun esiopetuksen tukeen. Tällaista muuta tukea ovat esimer-
kiksi, yksilökohtainen oppilashuolto, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. 
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15.3.1 Pedagoginen selvitys 
 
Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä esiopetuksen järjestäjän on tehtävä lapsesta 
pedagoginen selvitys. Opetuksen järjestäjän päättämä toimielin, viranhaltija tai työntekijä hankkii: 
 
• lapsen esiopetuksesta vastaavilta opettajilta kirjallisen selvityksen lapsen oppimisen etenemi-

sestä 
• oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehdyn kirjallisen 

selvityksen lapsen samasta tehostetusta tuesta ja lapsen kokonaistilanteesta. 
 
Näiden kahden selvityksen perusteella esiopetuksen järjestäjä tekee arvion lapsen erityisen tuen 
tarpeesta. Selvitysten ja niiden pohjalta laaditun arvion muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan pe-
dagogiseksi selvitykseksi. 
 
Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan 
 
• lapsen oppimisen eteneminen 
• lapsen kasvun ja oppimisen kokonaistilannetta esiopetuksen henkilöstön, huoltajan ja lapsen 

näkökulmista 
• lapsen saama tehostettu tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista 
• lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä lapsen kehitykseen ja oppi-

miseen liittyvät erityistarpeet 
• arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollol-

lisilla tai muilla tukijärjestelyillä lasta voidaan tukea 
• arvio erityisen tuen tarpeesta. 
 
Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään lapsesta mahdollisesti aiemmin laadittua pe-
dagogista arviota ja lapsen oppimissuunnitelmaa. Yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa on tärkeää 
sekä lapsen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. 
 
Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hank-
kia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen sel-
vitys. Mikäli lapsella on varhaiskasvatussuunnitelma, kuntoutussuunnitelma tai muita lapsen esi-
opetuksen toteuttamista tukevia suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla. 
 
15.3.2 Erityisen tuen päätös 
 
Erityisen tuen antamiseksi esiopetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös. Ennen erityistä 
tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava lasta ja huoltajaa. Päätös 
tehdään hallintolain mukaisesti. Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää lapsen pääsääntöinen 
opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut tarvittavat palvelut sekä tarvitta-
essa lapsen esiopetuksen poikkeava järjestäminen. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus, koska 
huoltajat voivat hakea siihen muutosta valittamalla. Päätös on aina perusteltava. Päätöksen perus-
telut sisältyvät yleensä pedagogiseen selvitykseen ja mahdollisiin lausuntoihin. 
 
Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai esi- tai perusope-
tuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, 
jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että lapsen opetusta ei vamman, 
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sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan erityisen syyn 
vuoksi voida antaa muuten. Yleensä erityisen tuen päätös tehdään aikaisintaan esiopetuksen alka-
essa. Ainoastaan pidennettyä oppivelvollisuutta tarvitsevalle lapselle se tulee tehdä viisivuotiaana. 
Jos erityisen tuen päätös tehdään esiopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen 
perustua lapsen tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden 
seurauksena. 
Perusopetuslain mukaan erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan aina lapsen tuen tarpeen muuttu-
essa sellaisissa asioissa, joista päätetään erityisen tuen päätöksessä. Tarkistaminen esiopetuksen 
aikana tarkoittaa yleensä jonkin erityisen tuen päätöksessä määrätyn asian muuttamista. Tällaisia 
ovat esimerkiksi muutos avustajapalvelussa tai erityisissä apuvälineissä. Tarkistamista varten lap-
sesta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli lapsi ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lo-
pettamisesta tehdä päätös. Tällöin lapselle ryhdytään antamaan tehostettua tukea. Koska tuen vai-
kutuksia ei voida yleensä todeta lyhyessä ajassa, erityisen tuen lopettaminen esiopetuksen aikana 
on harvinaista. 
 
15.3.3 Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 
 
Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi lapselle on laadittava henkilökohtainen 
opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmasta tulee ilmetä lapsen eri-
tyistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Se on kirjallinen 
suunnitelma lapsen esiopetuksen ja oppimisen tavoitteista, sisällöistä, käytettävistä pedagogisista 
menetelmistä ja lapsen tarvitsemasta tuesta. 
 
Erityistä tukea varten tehtävä HOJKS perustuu pedagogisessa selvityksessä tuotettuun tietoon. 
Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimisessa hyödynnetään lap-
selle mahdollisesti aiemmin laadittua oppimissuunnitelmaa. Mikäli lapsella on varhaiskasvatus-
suunnitelma, kuntoutussuunnitelma tai muita lapsen esiopetuksen toteuttamista tukevia suunnitel-
mia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla. Lapsen opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä lap-
sen ja huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös 
muut asiantuntijat. 
 
Erityistä tukea varten laadittavan HOJKSin tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin lapsen 
esiopetuksen ja tuen järjestäminen edellyttää: 

 
Lapsen hyvinvointiin, kasvuun ja oppimisen liittyvät tavoitteet: 
 
• lapsen näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan 
• lapsen kasvuun ja oppimiseen liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet ja erityistarpeet 
• lapsen oppimiseen, työskentelytaitoihin sekä kehitykseen liittyvät tavoitteet, kuten tiedolliset, 

sosiaaliset, motoriset, kielelliset ja emotionaaliset tavoitteet 
 
Pedagogiset ratkaisut 
 
• oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut 
• lapsen tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmene-

telmät, työskentelytavat ja kommunikointitavat 
• lapselle tarjottava erityisopetus 
• lapsen ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet 
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Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut 
 
• oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako 
• erityistä tukea koskevan päätöksen mukaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspal-

velut, erityiset apuvälineet sekä eri toimijoiden vastuunjako 
• yhteistyön toteuttaminen lapsen ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki 
• lapsen mahdollinen osallistuminen muuhun varhaiskasvatukseen ja kuvaus yhteistyöstä toimin-

nan järjestäjän kanssa 
• kuvaus lapsen esiopetuksen kuljetusten järjestelyistä ja vastuista sekä kuljetusta odottavan lap-

sen ohjatusta toiminnasta ja valvonnasta 
 
Tuen seuranta ja arviointi 
 
• lapsen ja huoltajan kanssa yhdessä tehtävä arvio lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen kokonaisti-

lanteesta 
• HOJKSin tavoitteiden toteutumisen seuranta ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi sekä 

arviointiajankohdat 
• HOJKSin tarkistaminen ja sen ajankohta, suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt 

 
Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa ei kuvata lapsen henkilö-
kohtaisia ominaisuuksia. HOJKSiin voidaan liittää huoltajan antamat yksilöidyt tiedonsiirtoluvat. 
HOJKS tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, lapsen tarpeiden mu-
kaiseksi. Sitä muutetaan aina lapsen tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa.  
 
15.3.4 Pidennetty oppivelvollisuus 
 
Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti 
ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta perusopetuslaissa 
säädettyä aikaisemmin. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai 
kun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan oppivelvollisuuden alkamisesta on kulu-
nut 11 vuotta. Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle lapselle annettavassa 
esiopetuksessa kestää yhden tai kaksi vuotta. Tarkoitus on vahvistaa lapsen valmiuksia niin, että 
hän selviytyisi opiskelustaan perusopetuksessa mahdollisimman hyvin.  
 
Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Myös vaikea sairaus voi 
olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään 
pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapselle tehdään tällöin myös päätös erityi-
sestä tuesta. Lapselle laaditaan HOJKS esiopetuksen alkaessa. Lapsella on oppivelvollisuuden 
alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä 
olevalla lapsella tämä oikeus esiopetukseen alkaa sen vuoden syyslukukauden alussa, jolloin lapsi 
täyttää viisi vuotta. Päätös oppivelvollisuuden pidentämisestä tarvitaan ennen esiopetuksen alkua, 
jotta oikeus siihen voi toteutua.  
 
Lapsen ohjautuminen riittävän varhain tuen piiriin edellyttää yhteistyötä eri hallintokuntien välillä. 
Lapsen huoltajalle tulee antaa ajoissa tietoa pidennetyn oppivelvollisuuden eri vaihtoehdoista ja 
valinnan vaikutuksista. Huoltaja päättää, osallistuuko lapsi oppivelvollisuutta edeltävään esiopetuk-
seen. Esiopetuksen kesto ja perusopetuksen aloittaminen tulee suunnitella lapsen edistymisen, 
tuen tarpeen ja kokonaistilanteen perusteella.  
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Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten esiopetus voidaan järjestää vaihtoehtoisesti 
kolmella eri tavalla: 
 
• Lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa sinä vuonna, kun hän täyttää viisi 

vuotta, jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa esiopetuksessa ja 
aloittaa tämän jälkeen perusopetuksen. 

• Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän 
täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa yhden vuoden, minkä jälkeen hän aloittaa pe-
rusopetuksen. 

• Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän 
täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa kaksi vuotta. Tällöin lapsi aloittaa perusope-
tuksen vuotta säädettyä myöhemmin eli sinä vuonna, kun hän täyttää 8 vuotta. Perusopetuk-
sen myöhemmästä aloittamisesta on tehtävä erillinen hallintopäätös. 
 

Sateenkaaren erityiskoulussa kaikki oppilaat kuuluvat erityisen tuen piiriin. Erityisen tuen piirissä 
on lapsia, joilla on pidennetyn oppivelvollisuuden päätös sekä niitä, jotka opiskelevat yleisopetuk-
sen opetussuunnitelman mukaan. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään oppilaan koti-
kunnassa. Sateenkaaren erityiskoulussa esiopetus voidaan suorittaa yllämainittujen kolmen vaihto-
ehdon mukaan. Esiopetuksen aloittamisajankohdasta keskustellaan yhdessä huoltajien kanssa. 
Muut erityisen tuen päätökset tehdään pedagogisen tuen ryhmässä. Sateenkaaren erityiskoulu tar-
joaa erityisopetuksen palveluja. Esiopetuksen oppilaat käyvät esiopetusta erityisluokanopettajien 
ohjauksessa. Koulu tekee yhteistyötä moniammatillisen työryhmän kanssa.  
 
Ennen erityisen tuen päätöksen tekemistä on kuultava huoltajaa, lasta tai lapsen virallista edusta-
jaa. Kuulemisen tarkoituksena on antaa heille mahdollisuus kertoa oma mielipiteensä tehtävästä 
ratkaisusta sekä selvittää, mitä suunnitteilla oleva päätös käytännössä tarkoittaa. Huoltajan kanssa 
keskustellut erityisluokanopettaja kirjaa kuulemisen ja sen toteuttamisen pedagogiseen selvityk-
seen kohtaan: kuvaus huoltajan kanssa tehdystä yhteistyöstä. 
 
Erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan aina lapsen tuen tarpeen muuttuessa sellaisissa asioissa, 
joista päätetään erityisen tuen päätöksessä. Esiopetuksessa tarkistaminen tarkoittaa yleensä jon-
kin erityisen tuen päätöksessä määrätyn asian muuttamista. Tällaisia ovat esim. muutos avustaja-
palveluissa tai erityisissä apuvälineissä. Tarkistamista varten lapsesta tehdään uusi pedagoginen 
selvitys. Erityisessä tuessa lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma HOJKS. Suunnitelma laaditaan yhdessä huoltajien ja muiden lasta kuntouttavien taho-
jen kanssa. 
 
HOJKS:n laadinnasta vastaavat esiopetuksen erityisluokanopettaja. Laadinnassa voidaan hyödyn-
tää pedagogista selvitystä ja vanhempien luvalla muita asiakirjoja. HOJKS:iin kirjataan pedagogiset 
ratkaisut esim. työtavat, materiaalit, välineet ja kuinka opetus järjestetään. Esiopetus voi tapahtua 
samanaikais-, pienryhmä, ja/ tai yksilöopetuksena. HOJKS tarkistetaan vähintään kerran vuodessa 
ja aina tarvittaessa. 
 
Erityistä tukea saavalla lapsella on pedagogisten ratkaisujen lisäksi oikeus myös muuhun esiope-
tuksen tukeen; esim. yksilökohtainen oppilashuolto, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset 
apuvälineet. Lapsen tarvitsemat avustaja -/ tulkitsemispalvelut kirjataan erityisen tuen päätökseen. 
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16 Oppilashuolto 
 
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteis-
tön sijasta esiopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä lapsi, op-
pilaitoksesta nimitystä esiopetusyksikkö tai esiopetus. Koulutuksen järjestäjään viitataan käsitteellä 
opetuksen järjestäjä. 
Lasten kehitysympäristön ja esiopetuksen toimintaympäristön muutosten myötä oppilashuollosta 
on tullut yhä tärkeämpi osa esiopetuksen perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy kiinteästi esiopetuk-
sen tehtävään edistää lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä. Oppilashuoltotyötä oh-
jaa lapsen edun ensisijaisuus. 
 
Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Esi-
opetuksen oppilashuolto koskee myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia lapsia. Oppi-
lashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä so-
siaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esi-
opetusyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyh-
teisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen 
oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat 
luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa 
tukeminen. Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaissa.  
 
16.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 
 
Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä Vaalijalan kuntayhtymän sisällä. Oppilas-
huoltoa toteutetaan yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon lapsen ikä 
ja edellytykset. Esiopetusyhteisön tai lasten hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään rat-
kaisuja yhdessä huoltajan kanssa. 
 
Esiopetuksessa oppilashuolto on esiopetusyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista 
vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu esiopetusyhteisön hyvinvoinnista on esiope-
tuksen henkilökunnalla. Oppilashuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä tervey-
denhoitopalvelut, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina neuvo-
lapalveluina. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin lapseen, lapsen kehitysympäristöihin 
kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään 
lain edellyttämässä määräajassa. 
 
Lapsen huoltajalle annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä ohjataan hake-
maan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja. Lapsen ja huoltajan osallisuus oppilashuollossa, 
suunnitelmallinen yhteistyö ja oppilashuollosta tiedottaminen lisäävät oppilashuollon tuntemusta ja 
edesauttavat palveluihin hakeutumista. Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen 
konsultaatio on tärkeä työmenetelmä oppilashuollossa. 
 
Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen 
asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen sekä perus-
opetuksen välinen vuorovaikutus on tärkeää pohdittaessa oppilashuollon toimintaa. Yhtenäiset 
käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa lapsen terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Oppilashuollon 
monialaisen yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimintatapoja kehitetään esiopetusyhteisössä ja eri 
yhteistyötahojen kanssa. Kehittämistyö edellyttää oppilashuollon suunnitelmallista arviointia. 
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16.2 Oppilashuoltoryhmät 
 
Opetuksen järjestäjä asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja oppilashuoltoryhmän. Yksittäistä 
lasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Jokaisella 
kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. Kaikki oppilas-
huoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi ikäryh-
mälle suunnattuja terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä 
sen mukaan kuin käsiteltävä asia edellyttää. 
 
Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suun-
nittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Sille asetetut tehtävät voi hoitaa myös muu 
tehtävään soveltuva ryhmä. Ohjausryhmä voi olla myös kahden tai useamman opetuksen järjestä-
jän yhteinen. Sama ryhmä voi olla myös useamman koulutusmuodon, kuten esi- ja perusopetuk-
sen, yhteinen. 
 
Yksikkökohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa esiopetuksen oppilashuollon suunnittelusta, kehittä-
misestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Jos esiopetus järjestetään koulun yhteydessä, voi koulu-
kohtainen oppilashuoltoryhmä toimia myös esiopetuksen oppilashuoltoryhmänä. Ryhmää johtaa 
opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Opetuksen järjestäjä ja oppilashuollon palveluja tuottavat 
tahot päättävät yhdessä ryhmän kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista. Oppilashuolto-
ryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja 
turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. 
 
Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppi-
lashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se esiopetushenkilöstön tai oppilashuollon 
palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano 
perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vas-
tuuhenkilön. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai lapsen 
läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää huoltajan suostumusta. 
 
16.3 Yhteisöllinen oppilashuolto 
 
Oppilashuolto on tärkeä osa esiopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä 
seurataan, arvioidaan ja kehitetään esiopetusyhteisön ja ryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehdi-
taan esiopetusympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten 
toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä varhaiskasvatuksen, neuvolan tai koulutervey-
denhuollon sekä muiden kunnan lasten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden 
kanssa. 
 
Lasten ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa tärkeää ja 
hyvinvointia vahvistavaa. Yhteisöllinen oppilashuolto luo esiopetuksessa edellytyksiä yhteenkuulu-
vuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesaut-
tavat myös ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestä-
mistä. 
 
Lapsella on oikeus turvallisiin oppimisympäristöihin, joihin kuuluvat niin fyysinen, psyykkinen kuin 
sosiaalinenkin turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on lasten ja henkilökunnan tur-
vallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. Opetuksen 
järjestäjä laatii suunnitelman lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä osana 
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yksikkökohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa. Opettaja, päiväkodin johtaja tai rehtori ilmoittaa esi-
opetuksessa tai matkalla esiopetukseen tai kotiin tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai vä-
kivallasta tilanteeseen osallistuneiden huoltajille. 
 
Rakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön terveellisyyttä ja 
turvallisuutta. Turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös esiopetuksen kuljetuksia, tapaturmien 
ehkäisyä ja tietoturvallisuutta koskevat toimintatavat. Kun esiopetus järjestetään koulussa, otetaan 
myös esiopetus huomioon kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvin-
voinnin tarkastuksissa. 
 
16.4 Yksilökohtainen oppilashuolto 
 
Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan 
 

• lapselle annettavia terveydenhoitopalveluja, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukai-
sina ikäryhmälle suunnattuina neuvolapalveluina 

• oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja 
• yksittäistä lasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. 

 
Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää lapsen hyvinvointia ja oppimista 
sekä kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja terveyttä. Esiopetuksen oppilashuollolla on tärkeä mer-
kitys varhaisen tuen turvaamisessa ja ongelmien ehkäisyssä. Lasten yksilölliset edellytykset, voi-
mavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että esiopetuksen 
arjessa. 
 
Yksilökohtainen oppilashuolto esiopetuksessa perustuu aina huoltajan suostumukseen. Huoltajan 
osallisuutta tuetaan ja mielipiteitä kuullaan lapsen yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttamisessa. 
Lapsen osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpi-
teissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja edellytystensä mukaisesti. Vuorovaikutus on 
avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Oppilashuoltotyö järjestetään niin, että lapsi voi kokea 
tilanteen kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. Työssä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salas-
sapitoa koskevia säännöksiä. 
 
Asian käsittely myös yksittäisen lapsen tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän ko-
koonpano perustuu huoltajan suostumukseen. Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella 
asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai lapsen läheisiä. Ryh-
män jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa lapsen asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantunti-
joilta. 
 
Yksittäistä lasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokerto-
mus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi 
välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntija-
ryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaki edellyttää, että kertomukseen kirjataan seuraavat asiat: 
 

• yksittäisen lapsen nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot 
sekä huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot 

• kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa 
• kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa 
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• asian aihe ja vireille panija 
• lapsen tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten 

arviot, tutkimukset ja selvitykset 
• toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä 

aiemmat ja nykyiset tukitoimet 
• tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamis-

suunnitelma 
• toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot 

 
Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkit-
tävä, mitä tietoja, kenelle ja millä perusteella tietoja on luovutettu. 
 
Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä lasta 
koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa henkilötieto-
jen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin tallennetut tiedot, 
jotka koskevat yksittäistä lasta tai muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä. 
 
Terveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön säädetysti 
potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Oppilashuollon kuraattorit kirjaavat asiakastie-
dot kuraattorin asiakaskertomukseen. 
 
Lapsen yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salassapi-
tovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilashuollosta vas-
taavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen oppilashuollon jär-
jestämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi heillä on oikeus saada ja luovuttaa toisilleen sekä lapsen 
opettajalle, rehtorille ja opetuksen järjestäjälle lapsen opetuksen asianmukaisen järjestämisen 
edellyttämät välttämättömät tiedot. Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko 
kysymys sellaisesta tiedosta, joka on välttämätön lapsen tai muiden lasten turvallisuuden varmista-
miseksi. Luovutettava tieto voi koskea muun muassa sellaista lapsen sairautta, joka tulee ottaa 
opetustilanteissa huomioon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama 
peruste, yhteistyön ja luottamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan huoltajan 
suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen. 
 
Jos lapsi siirtyy toisen opetuksen järjestäjän opetukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on 
pyydettävä lapsen huoltajan suostumus siihen, että uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää 
oppilashuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia oppilas-
huollon jatkuvuuden kannalta. Sen sijaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot 
toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle esi- tai perusopetuksen järjestäjälle. Vastaa-
vat tiedot voidaan antaa myös uuden esi- tai perusopetuksen järjestäjän pyynnöstä. 
 
16.5 Oppilashuoltosuunnitelmat 
 
Esiopetuksessa opetussuunnitelma tulee myös oppilashuollon osalta laatia yhteistyössä kunnan 
sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Valmistelutyössä tehdään 
yhteistyötä huoltajien ja tarvittaessa myös muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Paikallisella tasolla oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suun-
nitelmasta, jotka yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. Suunnitelmat valmis-
tellaan monialaisessa yhteistyössä.  
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Suunnitelmat ovat 
• kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan oppilashuoltoa kos-

keva osuus 
• paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä muut kunnan lasten ja nuorten hyvinvointia, ter-
veyttä ja turvallisuutta koskevat linjaukset otetaan huomioon valmisteltaessa paikallisen opetus-
suunnitelman oppilashuoltoa koskevaa osuutta sekä yksikkökohtaisia oppilashuoltosuunnitelmia. 
 
 
 

 
LASTEN JA NUORTEN PIEKSÄMÄKI –HYVINVOINTISUUNNITELMA 

 
 

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 
ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 

 
 

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN OPISKELUHUOLLON OHJAUSRYHMÄ 
 

 

 

 
MONIALAINEN SATEENKAAREN ERITYISKOULUN YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTORYHMÄ 

 
 

SATEENKAAREN ERITYISKOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 
 

 

 
YKSILÖKOHTAINEN OPPILASHUOLTO 

 
 
 
KONSULTAATIO YKSITTÄISTEN TOIMIJOIDEN 
KANSSA 
 

 
 
TAPAUSKOHTAISESTI KOOTTAVA MONIALAI-
NEN ASIANTUNTIJARYHMÄ 
oppilaan/huoltajan suostumus ja osallisuus. Kirja-
taan oppilashuoltokertomukseen sekä potilas- ja 
asiakasrekisteriin. 
 

 
OPETUSJÄRJESTELYIHIN LIITTYVÄ KÄSITTELY 

(tehostetun ja erityisen tuen asiakirjat) 
oppilaan ja huoltajan osallisuus, ei tarvita huoltajan lupaa, ei ole oppilashuoltoryhmä, kirjataan ko. asiakir-
jaan 

 
KAAVIO 1. Sateenkaaren erityiskoulun esiopetuksen monialainen oppilashuolto. 
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17 Yksikkökohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta 
 
Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 
 
Pieksämäen esiopetuksen oppilashuoltoa ohjaa Lasten ja nuorten Pieksämäki- hyvinvointi suunni-
telma. Sen toteutuksesta ja seurannasta vastaa Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä. Työ-
ryhmä on monialainen ja siihen kuuluu edustajat varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, tervey-
denhuollosta, lastensuojelusta ja nuoriso-toimesta. 
 
Monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä 
 
Pieksämäellä toimii usean koulutuksen järjestäjän yhteinen monialainen opiskeluhuollon ohjaus-
ryhmä. Ryhmässä on edustaja jokaisesta opetuksen järjestäjätahoista sekä sosiaali- ja terveystoi-
mesta. Ryhmän puheenjohtajana toimii sivistysjohtaja. 
 
Sateenkaaren erityiskoulun monialainen oppilashuollon ohjausryhmä 
 
Ohjausryhmä vastaa Sateenkaaren erityiskoulun esiopetuksen oppilashuollon suunnittelusta, kehit-
tämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista.  Ryhmään kuuluvat rehtori, vararehtori, erityisluokan-
opettaja, kouluterveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä/kuraattori ja psykologi. Ryhmä kokoontuu 1-2 
kertaa vuodessa. 
 
Sateenkaaren erityiskoulun monialainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä 
 
Ryhmä vastaa Sateenkaaren erityiskoulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteutta-
misesta ja arvioinnista. Keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen 
sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Yhteisöllinen oppilashuolto 
on ennaltaehkäisevää koko esiopetusyhteisön lisäävää toimintaa. Ryhmään kuuluvat rehtori, vara-
rehtori, erityisluokanopettaja, terveydenhoitaja, psykologi, sosiaalityöntekijä / kuraattori ja vanhem-
pien edustus. Tarvittaessa pyydetään paikalle asioista riippuen myös muita asiantuntijoita. 
 
Monialainen yksilökohtainen asiantuntijaryhmä 
 
Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppi-
lashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa ja kutsuu koolle se esiopetushenkilötön tai 
oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle aasia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän kokoon-
pano harkitaan tapauskohtaisesti. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina huoltajan suostu-
mukseen. 
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