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ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN 
VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014)

• Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. 
Leikkiessään ja toimiessaan erilaisissa oppimisympäristöissä lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja 
taidonaloilla.  Esiopetuksessa lapsilla on tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten 
taitojensa vahvistamiseen.  Tavoitteena on, että lapset oppivat arvostamaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja 
omaa ainutlaatuisuuttaan.  

• Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen
kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetuksen
keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Toimintaa suunnitellaan
lapsilähtöisesti ja sen tehtävä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana.
Esiopetusta kehitetään inkluusion periaatteiden mukaisesti. Esiopetuksella on suuri merkitys lasten kasvun
ja oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa, tuen antamisessa ja samalla vaikeuksien
ehkäisemisessä.
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VIELÄ ESIOPETUKSEN TAVOITTEISTA:
• Esiopetus on tavoitteellista toimintaa. Opetuksen tavoitteet määrittyvät opetussuunnitelman perusteiden ja niiden 

pohjalta laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaan.  Lasten osaamistasolle ei opetussuunnitelmassa aseteta 

yhteisiä tavoitteita. 

• Esimerkki OPS:n tavoitteista:

• Lapsille luetaan erilaisia tekstejä ja niistä keskustellaan yhdessä. Tämä auttaa lapsia ymmärtämään lukemisen

merkitystä. Opettajan mallintamisen ja erilaisten harjoitusten avulla lapset saavat kokemuksia siitä, miten puheen

voi muuttaa kirjoitetuksi kieleksi ja kirjoitetun kielen puheeksi. Kirjoitettua ja puhuttua kieltä tutkitaan yhdessä.

Lapsia ohjataan havaitsemaan, että puheen voi jakaa pienempiin osiin, kuten sanoihin, tavuihin ja äänteisiin.

• Harjoitellaan kuuntelemaan yhdessä erilaisia tekstejä ja keskustelemaan niistä.

• Tutustutaan puheen muuttamiseen kirjoitetuksi kielesi ja kirjoitetun kielen muuttamiseen puheeksi mallien ja

harjoitusten avulla.

• Harjoitellaan havaitsemaan puheen jakamista sanoihin, tavuihin ja äänteisiin.
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KOULULAISEKSI KASVAMINEN

• Alkuopetuksessa otetaan huomioon esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen antamat valmiudet

• Vuosiluokkien 1-2 tehtävänä on:

• myönteisen oppijaminäkuvan perustan luominen 

• kehittää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista varten

3-6-luokkien tehtävänä OPS:ssa on Oppijana kehittyminen

Erittäin tärkeää on oppilaan edistymisen huolellinen seuranta, jotta voidaan huolehtia oppilaan edellytyksistä 

edetä opinnoissa.
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OPPIMISKOKONAISUUKSISTA OPPIAINEIKSI

• 1-2-vuosiluokilla opiskellaan oppiaineita, mutta opetus voi edelleen olla 

pääosin eheytettyä

• Monialaiset oppimiskokonaisuudet tarjoavat enemmän tilaisuuksia yhteistyöhön 

niin esiopetuksen kuin ylempien vuosiluokkien kanssa

• Työtavoissa korostuvat havainnollisuus ja toiminnallisuus, leikki ja pelillisyys 

sekä mielikuvitus ja tarinallisuus
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MAINITAANKO VALTAKUNNALLISESSA 
OPETUSSUUNNITELMASSA 

KOULUVALMIUKSIA?

Ei mainita.
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SEN SIJAAN PUHUTAAN:

• Oikea-aikainen tuki

• Rohkaiseva palaute

• Riittävä haasteellisuus

• Yhdessä toimimiseen, omatoimisuuteen ja vastuunottoon liittyvä ohjaus

• Oma kehitysrytmi

• Kielellisten, sosiaalisten sekä motoristen taitojen ja muistin kehittymiseen kiinnitettävä 

erityishuomio
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VUOSILUOKKIEN 2 JA 3 VÄLISESSÄ 
SIIRTYMÄVAIHEESSA:

• Varmistetaan opiskelun perustaitojen hallinta ja tuetaan oppilaan 

itseluottamusta koululaisena

• Tuki kohdennetaan lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan valmiuksiin ja 

opiskelutaitoihin

• Itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitoja vahvistetaan sekä vastuullisuuteen 

oppimista
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SIIRTYMÄ ESIOPETUKSESTA PERUSOPETUKSEEN 
TURUSSA

• Suunnitelmallinen yhteistyö esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstön kesken

• Syyskuun aikana alkuopetuksen yhdysopettajan koollekutsuma kokous, johon osallistuvat 

yhteistyöeskariopettajat ja koulun alkuopettajat

• Kokouksessa määritellään tulevan lukuvuoden vuosikello, yhteiset tapahtumat ja 

vastuujako toimintojen suunnittelusta

• Esiopetuksen kuntakohtaisessa OPSissa kirjattu, että yhteistyötä oltava vähintään yksi 

kerta koulututustumispäivän lisäksi. Yhteistyön oltava toiminnallista.

• Perusopetuksen kuntakohtaisessa OPSissa kirjattu, että koulukohtaisessa OPSissa

esitetään yhteissuunnittelun toteuttamisen periaatteet ja koulun lukuvuosisuunnitelmaan 

kuvataan vuosittainen yhteistoiminta
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• Pääsääntöisesti KOS-lomakkeet siirtyvöt 1.5. mennessä tulevaan alakouluun

• Tuen tasosta riippuen lapsen mukana tulee myös pedagoginen arvio, pedagoginen selvitys, 

oppimissuunnitelma tai HOJKS (KOS-lomake pitää sisällään tulevaisuudessa myös 

oppimissuunnitelman. Jos eskarissa käytössä Wilma, siirtyvät lomakkeet sitä kautta.)

• Tuen jatkuvuuden ja järjestämisen mahdollistamiseksi voidaan tavata lapsen esiopettajan, 

tulevan luokanopettajan ja huoltajan ja lapsen kesken jo ennen lukuvuoden alkamista

• Molemminpuolinen tuntemus oppimisympäristöistä, toimintatavoista ja 

pedagogisista asiakirjoista on erittäin tärkeää
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